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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 Községi Önkormányzat 2020 szeptember 30-án támogatási kérelmet adott 

be a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-hez (1027 Budapest, Kacsa utca 15-

23. adószám: 25869628-4-41). A Támogatás fedezetét a Magyar Turisztikai Ügynökség 

Zrt. és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt között MTÜ/SZER/269-1/2017. 

iktatószámon 2017. december 22-én megkötött és azóta többször módosított Támogatási 

Szerződés biztosítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A projektet támogatásra érdemesre ítélték, és 29.993.244,- Ft vissza nem térítendő 

támogatást ítéltek meg a fejlesztésre.  

 

 

A támogatási szerződés megkötésre került, amely 2020. december 03-án lépett hatályba. 

 

A fejlesztés részletes műszaki tartalma összerakásra került, építési engedélyek nem 

szükségesek a projekt megvalósításához. Ezek birtokában a soron következő lépés, a 

kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

 

A hatályos közbeszerzési szabályzatunk alapján a képviselő testület hatáskörébe a 

következők tartoznak: 

 közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntés meghozatala 

 bírálóbizottsági tagok kijelölése 

 a felkérni kívánt ajánlattevők személyének meghatározása 

 az eljárást lezáró döntés meghozatala 

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása a hatályos közbeszerzési tervben nevezett módon, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 115. §-a alapján történik. Ebben az 

esetben legalább öt gazdasági szereplőnek kell megküldeni az ajánlattételi felhívást. 

 

Az elkészült tervezői költségbecslés alapján az építési munka értéke bruttó 29.993.244,- 

Ft melyről az ajánlattételi felhívásban tájékoztatni fogjuk az ajánlattevőket, ösztönözve 

őket arra, hogy az ajánlatot úgy állítsák össze, hogy a rendelkezésre álló forrásból a munka 

megvalósítható legyen. 

 

A beérkezett ajánlatokat a kijelölt bíráló bizottság fogja értékelni. A bíráló bizottságban 

négyféle szakértelemmel rendelkező személynek kell lenni, jogi, pénzügyi, közbeszerzési, 

és műszaki. 

 

A fentiek alapján a polgármester az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.  

 

 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat polgármesterének 

……/2021. (         )  sz. határozati javaslata 

 

1. A polgármester úgy dönt, hogy Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-hez 

projekthez beadott támogatási kérelem alapján megvalósuló Balatonőszöd 

strandfejlesztés IV." című projekthez kapcsolódó építési munkák kivitelezőjének 

kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. §-a alapján 

indítja el a közbeszerzési eljárást. A Képviselő-testület megismerte a közbeszerzési 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát és elfogadja azt. 

2. A polgármester az alábbi bíráló bizottsági tagokat jelöli ki: 

 jogi szakértelemmel rendelkező személy Dr. Varga Enikő a bíráló bizottság elnöke, 

 közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy Dr. Varga Enikő felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy dr Zádori Krisztián 

 műszaki szakértelemmel rendelkező személy Incze Domokos István 

 

3. A polgármester által kijelölt ajánlattevők: 

 

1. BALATON-ÚT KFT. (székhelye: 8630 Balatonboglár, Klapka u. 33, képviseli: Jáki András) 

 

2. ÖKOBAU KFT. (székhelye: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38, képviseli: Mayer Viktor) 

 

3. Térkő és Kert Kft. (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Hegyalja utca 13., képviseli: Lukács 

László) 

 

 

 

 

 



 

 

4. 2. számú Mélyépítő Kft (Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u 24. I/16hrsz., Képviseli: 

Radnai József) 

 

5. Szekrényessy Szolgáltató Szociális Szövetkezet  (Székhelye: 8600 Siófok, Akácvirág 

utca 4/B., képviseli: Sárvári Zoltán) 

 

 

 

 

Határidő: 2021január 30. 

Felelős: Antal János polgármester 

 

 

Balatonőszöd, 2021 január 15. 

 

 

 

Antal János 

polgármester 

 

 

 

 

Előterjesztést készítette: 

 

 

                                                           dr.Szatmári Ibolya 

                                                                 jegyző 


