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Előterjesztés 

 

Tárgy : Balatonőszöd Község Önkormányzata a „Balatonőszöd strandfejlesztés IV”. 

(projektazonosító: STR4-0068) pályázatának megvalósításával kapcsolatosan  

projektmenedzser kiválasztása 

 

Balatonőszöd Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő előterjesztést készíti: 

 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

 

A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő- 

testületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott feladat- 

és hatáskörgyakorlást is az önkormányzat folyamatos működése érdekében a polgármester 

gyakorolja.  

 



Balatonőszöd Község Polgármestere ajánlatot kért Balatonőszöd Község Önkormányzata a 

„Balatonőszöd strandfejlesztés IV”. (projektazonosító: STR4-0068) pályázatának 

megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátására. 

 

A három ajánlattevő és a z adott árajánlatok: 

 

100 Megvalósított Álom Szolgáltató Szociális Szövetkezet  Bátya  br. 650.000.- Ft 

Gulybán József  EV Borsodszirák br. 600.000.- Ft 

dr. Zádori Krisztián  EV Törökbálint  br. 580.000.- Ft 

 

 

 

 Az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot dr. Zádori Krisztián E.V. nyújtotta be nettó 

580.000,- Ft  AAM. ajánlati összeggel. A projektmenedzseri feladatok ellátásának 

ellenértékének fedezete teljes mértékben a pályázati költségvetés. 

 

 

Balatonőszöd Község Polgármestere elfogadja dr. Zádori Krisztián E.V. ajánlatát, és a 

Polgármester megrendeli Balatonőszöd Község Önkormányzatának a „Balatonőszöd 

strandfejlesztés IV”. (projektazonosító: STR4-0068) pályázatával kapcsolatos 

projektmenedzseri feladatok ellátását. 

 

 

Határidő: 2021. január .15. 

Felelős: Antal János polgármester 
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