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Tisztelt Bizottság!

Ahogy az mindenki előtt ismert, a képviselő-testület 19/2018.(III.07.) számú határozatával volt
kénytelen dönteni arról, hogy eredménytelenné nyilvánítja a 1818/2016.(XII.22.) sz.
Korm.határozattal kapott támogatásból a fürdőfejlesztés – ennek keretében az új
medencecsarnok építési - kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást, mert a nyilvános felhívásra
pályázó egyetlen cég mintegy bruttó 390 millió forinttal többért vállalta volna a beruházást,
mint amennyi a város költségvetésében a támogatásból rendelkezésére áll.
A polgármester, alpolgármesterek, a fürdő vezetése és a hivatal az elmúlt napokban minden
lehetséges megoldást próbáltak lemodellezni annak érdekében, hogy a fürdőfejlesztés, ha nem
is az eredeti forgatókönyv és sorrend szerint, de megvalósulhasson.
Ennek eredményeképpen az alábbi megoldás született:
Mivel az önkormányzat által elnyert támogatás felhasználási határideje ez év vége, a
Korm.határozat keretében a szintén engedélyes szintű tervekkel rendelkező II. épület
felújítására lett kiírva az újabb közbeszerzési eljárás. A tervezővel lefolytatott egyeztetés szerint
ezen munkák megvalósítása időben rövidebb lehet, az egyes épületszinteken megvalósítandó
feladatok pedig a párhuzamos munkavégzésre is lehetőséget adnak. Ennek az ütemnek a
keretében a II-es épület földszintjén szaunát és jakuzzit, komplett wellness részleget
alakítanának ki, bővítenék az éttermi részt, felújítanák az orvosi rendelőket, a vizes blokkokat,
valamint az öltözőket, továbbá lift beépítésével akadálymentesítenék az épületet. Az emeleten
a vizes blokkok felújítása mellett tornaterem kialakítását is tervezik, illetve a tető régóta
szükséges szigetelését is elvégeznék.
Ezt követően a képviselő-testület megindította a módosított műszaki tartalomra vonatkozó
közbeszerzési eljárást, amelynek jelenleg még nem zárult le. A fenti megoldással a
Korm.határozattal biztosított támogatás felhasználása biztosított.
Ezen felül azonban rendkívül fontos cél az engedélyes és kiviteli tervekkel is rendelkező 3-as
medencecsarnok rekonstrukciója, és a fentiek szerint ismertetett eredménytelen közbeszerzési
eljárás műszaki tartalmának megvalósítása.

Az előzetes egyeztetések szerint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. (HGYF Zrt.) gazdasági helyzete
lehetővé teszi, hogy átvállalja és saját beruházásként megvalósítsa a 3-as medencecsarnok
rekonstrukcióját. Ez úgy valósulhat meg, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. erre a műszaki
tartalomra saját közbeszerzési eljárást ír ki, melynek eredményes lefolytatását követően a 3-as
medencecsarnok rekonstrukciója – a fürdő lebonyolításában és finanszírozásában – kezdődhet
meg, és bár ennek a műszaki tartalomnak a megvalósítása jóval hosszabb időt vesz igénybe. A
két beruházás egymástól függetlenül, de akár időben részben párhuzamosan is folyhat. Ezzel a
megoldással a 3-as medence rekonstrukciója is elkészülhetne, az eredményes közbeszerzési
eljárás lezárását követő 11-12 hónapra.
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. stabil költségvetése lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásokat bővítő,
azaz értéknövelő beruházáshoz a fürdő 750 millió forintos hitelt vegyen fel. A hitelt nyújtó
bank – a HGYF Zrt. igazgatóságának tájékoztatása szerint a társaság tulajdonában álló 2454/1,
2470 valamint 2471 hrsz-ú ingatlanokat kívánja biztosítékként jelzálogjoggal megterhelni.
Ezen felül a bank sem kormányzati engedélyt, sem pedig önkormányzati kezességvállalást nem
kér, a hitel fedezetéül viszont egy önkormányzati tulajdonú beruházási területre jelzálogjog
bejegyzését kell biztosítani. A HGYF Zrt. gazdasági igazgatója arról tájékoztatott, hogy a
kölcsön összegéhez a fürdő mintegy 150 millió forint önerőt tud biztosítani és a 3-as medence
rekonstrukcióját várhatóan meg tudja valósítani. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-nek ÁFAvisszaigénylőként a bruttó összeg 90 százaléka áll rendelkezésre, tehát hozzávetőlegesen 170
millió forinttal többel tudnak gazdálkodni, mint az önkormányzat.
Az OTP Bank a Gyógyfürdő Zrt részére már eljuttatott egy, a hitel nyújtására vonatkozó
indikatív ajánlatot. Ebben az önkormányzatra vonatkozóan annyit rögzít a bank, hogy
jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését kéri az önkormányzat üzleti
tulajdonát képező, forgalomképes ingatlanra/ingatlanokra nagyságrendileg 300 millió Ft
értékben. A jelzálogjog bejegyzésére addig van szükség, amíg a létesítmény megépül, mert ezt
követően a bank az önkormányzati ingatlan fedezetet „kiengedi”.
A képviselő-testületnek e tárgyban döntést kell hoznia.
A fedezeti célt szolgáló, üzleti vagyont képező harkányi ingatlanok lehetséges listája az alábbi:
•
•
•
•
•
•

Belterület 582/1 hrsz – kivett beépítetlen terület – 2136 m2 (torzó épület); 1/1 tulajdoni
hányad
Belterület 2489 hrsz – Bartók Béla utcában található beépítetlen terület, Zkp besorolású
– 2 ha 2361 m2; 1/1 tulajdoni hányad;
Belterület 2509 hrsz – Bartók Béla utca, beépítetlen terület – 1579 m2, Üü-2 besorolású,
1/1 tulajdoni hányad
Belterület 2504 hrsz – Bartók Béla utca, kivett beépítetlen terület – 91 m2, Zkp. 1/1
tulajdoni hányad;
Belterület 2500/2 hrsz – Bartók Béla utca, kivett beépítetlen terület – 1 ha 6194 m2,
Zkp, 1/1 tulajdoni hányad
Belterület 2500/1 hrsz – Bartók Béla utca, kivett beépítetlen terület – 1 ha 5000 m2, Üü4 besorolású, 1/1 tulajdoni hányad.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat
Döntés jelzálog-fedezet biztosításáról a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére a fürdőfejlesztés
további lépéseinek megvalósítása érdekében
Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Tájékoztatás a fürdőfejlesztés további
lépéseiről és döntés jelzálog-fedezet biztosításáról a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére” tárgyú
napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz.
1.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa az önkormányzat által
megkezdett harkányi fürdőfejlesztés Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részéről történő további
megvalósítását, a 3-as medence rekonstrukcióját és medencecsarnok építését.
2.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul, hogy a fejlesztés
megvalósításához a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hitelt kíván felvenni. Ennek érdekében a
képviselő-testület járuljon hozzá a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. tulajdonát képező Harkány
belterület 2454/1, 2470 és 2471 helyrajzi számú ingatlanok megterheléséhez.
3.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hitelkérelmének eredményes elbírálása érdekében a
képviselő-testület járuljon hozzá, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló alábbi hrszú ingatlan(oka)t a bank jelzálogjoggal és elidegenítési és terhelési tilalommal terhelje
meg. Az ingatlanokat a képviselő-testület az alábbi sorrendben, a bank által elfogadott
minimálisan elégséges mértékben és szám szerint kívánja biztosítékként felajánlani:
2.1…..
2.2…..
2.3……
2.4…..
4.) Az önkormányzat a beruházás aktiválását követően a várható értéknövekedésre
tekintettel kezdeményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tehermentesítését a
finanszírozó banknál.
5.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a
jogügylet megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására, valamint mint
tulajdonosi képviselőt a Gyógyfürdő Zrt közgyűlésén e határozat tartalmának megfelelő
szavazásra.

Határidő. azonnal
Felelős: polgármester, HGYF igazgatóság
Harkány, 2018. 06. 08.
Dr. Markovics Boglárka s.k., jegyző
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Tisztelt Bizottság!
Ahogy az mindenki előtt ismert, az önkormányzat igen aktív pályázati tevékenységet végzett az
elmúlt két évben. Az elbírálásról szóló döntések rövid időszakon belül, dömpingszerűen érkeztek
meg, a párhuzamos megvalósítás komoly kihívások elé állítja a hivatal munkaerő-állományát. Az
egyes pályázatok megvalósításának előkészítése részletes és nagy mennyiségű adminisztrációs
munkát igényel, amelyek eredménye sokáig nem látványos, csak hivatali ügyiratok formájában
jelentkezik. A képviselő-testület tájékoztatása céljából a pályázatok jelenlegi állásáról
készítettünk egy rövid, lényegre törő összefoglalót az alábbiak szerint.
Elnyert és megvalósítás alatt álló projektek:
1.) 2006/2015. (XII.29) Korm.hat. - Harkány fürdő Gyermekvilág kialakítása
- A pályázat műszaki tartalma teljes egészében megvalósításra került; az elszámolást a
Hivatal benyújtotta, erre vonatozóan a napokban kaptunk rövid hiánypótlást, amelynek
teljesítése folyamatban van.
- Ennek elfogadása esetén a projekt teljességgel lezárható.
2.) 1818/2016. (XII.22) korm.hat. Harkány fürdőfejlesztés
- A kivitelezésre vonatkozó, első eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a műszaki
tartalmat átdolgoztuk, új tendertervek készültek, erre vonatkozóan a második
közbeszerzési eljárás van folyamatban, a dolgok jelenlegi állása szerint a kivitelezők
ajánlattételi határideje június közepén jár le. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a
szerződéskötést követően azonnal megkezdődhet a kivitelezés.
- A projekt forrása az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.
- A fentiekkel párhuzamosan módosítjuk a Támogatási okirat adatlapját is.
- A megvalósítást követően elszámolás és a projekt zárása jövő év elején várható.
3.) Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00080 pályázat:
- a pályázat 2018.06.30-án zárul, ennek keretében már 2016 év végén beszerzésre kerültek
az eszközök, majd részben külső szakcégek bevonásával, részben a Hivatal állományának
többletmunkavégzésével megtörtént a projekt szakmai megvalósítása; migrációk, adatok
áttöltése, adattisztítás, szükséges új szabályzatok megalkotása.
- a pályázat befejezését követően elszámolást kell benyújtani.
4.) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés -TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008

-

az első mérföldkövön túlvagyunk, a tervek engedélyeztetése megtörtént. A pályázat
konzorciumban kerül megvalósításra, ahol a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárását
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fogja kiírni és lebonyolítani. E projekt keretében az
önkormányzatnak a forgalomtechnikai táblák beszerzése a feladata.

5.) Harkányi Zöld belváros kialakítása TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
- a pályázat tervei készen állnak, a közbeszerzési szakértő kiválasztásra került, a műszaki
ellenőr beszerzési eljárás első körben sajnos eredménytelen lett, mert az ajánlattevők közül
többen visszaléptek, és az eljárásban csak két érvényes ajánlat maradt, ami a
projektmenedzsment szervezet szerint nem elegendő. Várhatóan az újabb beszerzés
megindításáról rövidesen dönthet a testület.
- a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak megkezdéséhez a felhívás KFF részére történő
megküldésére, és annak előzetes jóváhagyására is szükség van, a képviselő-testület a
tervezet anyagát már elfogadta, a közbeszerzési szakértő az anyagot a véleményező szerv
részére megküldte. ha a jóváhagyást megkapjuk, az eljárás megindulhat, ha a KFF
módosításokat javasol, előbb a kiírás korrekciójára van szükség.
- Mivel ez az önkormányzat másik nagy beruházási projektje, komoly kockázata van, hogy
a műszaki tartalom belefér-e a pályázati forráskeretbe.
6.) TOP- 1.1.3. őstermelői piac kialakítása; előleg rendelkezésre áll; az erre vonatkozó
tervezési szerződést megkötöttük; a tervezés halad, annak lezárultával kerülhet sor a
kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására.
7.) TOP 1.1.1. ipari park kialakítása
- a beszerzési eljárások lefolytatást követően kiválasztásra került a közműtervező, valamint
az irodaépület tervezője. A tervezési folyamat lezárultával léphet csak következő
szakaszba, a kivitelezés közbeszerzési kiírásra a projekt.
8.) TOP bölcsőde kialakítás -TOP 1.4.1.
- pályázati értelemben ez a projekt még korai fázisban tart, a megvalósítást tekintve azonban
nagyon előrehaladott, hiszen a bölcsődei feladatellátást kötelező megvalósítani a 2018. év
végéig Harkányban. (A feladat ellátásról nyertes pályázat nélkül is gondoskodni kellett
volna!) A támogatói döntés már megvan, a támogatási szerződés megkötéséhez azonban
még egy nagyon komoly hiánypótlási felhívást kaptunk, amelyet a múlt héten
teljesítettünk. Az önkormányzat által kiírt 4 kisebb (nem építési engedély köteles)
kivitelezés megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban azonban a bölcsőde
kialakítását is szerepeltetni kellett, ellenkező esetben a feladat ellátására nyitva álló
törvényi határidőt nem lehetett volna tartani. A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a
kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra került, a létesítmény várhatóan határidőre
elkészül.
- Kezelni kell a következő problémát is: a pályázathoz tartozó előleget értelemszerűen csak
a támogatási szerződés megkötése után tudjuk lehívni, így valószínűleg az
önkormányzatnak egy időre (kb. 1-2 hónap) meg kell előlegezni a kivitelezés költségeit,
36.450.810,-Ft + ÁFA.

-

további nehézség és probléma: a bölcsődei eszközök, bútorok, berendezések beszerzése hasonlóan a rendezvényekhez vagy a fent említett 4-es kivitelezés kiíráshoz –
egybeszámítandó más, önkormányzat által elnyert projektekben szereplő eszközökkel.
Ezek értékhatára várhatóan az uniós szintet is meg fogja haladni, ami miatt a kiírást szintén
KFF-el kell véleményeztetni. Ennek okán a közbeszerzési szakértő arról tájékoztatott,
hogy optimális esetben sem tudunk szeptemberig gondoskodni az eszközök
leszállíttatásáról. Itt még vizsgáljuk a leválasztás vagy eljárás gyorsítás jogszerű
lehetőségeit, de sajnos a közbeszerzési törvény előírásai szigorúan kötnek minket. Ezen
kívül alternatív megoldásokon is gondolkozunk.

9.) Tegyünk együtt a jövőnkért! Humán közszolgáltatások fejlesztése Harkányban –
EFOP 1.5.3.
- ez a projekt indult el időben a leghamarabb (2017. december), az eltelt időszakban a
megvalósító csapat összeállításával és különböző egyeztetések lefolytatásával
foglalkoztunk, tekintettel arra, hogy ez nem kizárólag Harkány, hanem egy nagyobb
létszámú konzorcium által megvalósított pályázat.
- mivel a projekt egyik fő pillére különböző rendezvények megvalósítása, az elmúlt
hónapokban egy jól összeállított rendezvény-program került kidolgozásra, ugyanis a
rendezvényszervezés szintén közbeszerzés köteles tevékenység. Az anyag elkészültét
követően nyílt lehetőség a közbeszerzési eljárás megindítására, amelynek megindításáról
a képviselő-testület 2018.május 30-i ülésén már döntött. Eredményes eljárást követően a
pályázat rendezvény-programjai haladéktalanul el fognak indulni.
- a projekt a 4 kis kivitelezési közbeszerzési eljárásban szerepelt már, így még a nyáron
kihelyezésre kerül egy kültéri, nagyméretű árnyékoló, valamint látványos sinus-padok
3.970.000,-Ft +ÁFA összegben.
- a projekt másik pillérét az oktatási programok jelentik, ezekre szintén közbeszerzést kell
majd kiírni, erre várhatóan az ősszel fog sor kerülni.
- ugyanezen projekt keretében folynak már különböző célcsoportokat érintő felmérések,
kérdőívezések, amelyek – többek között az oktatási, munkaerőpiaci programok
megalapozását is szolgálják.
10.)
EFOP 1.8.2. praxisközösség pályázat
- a pályázat májusban indult, a célja, hogy a lakosság körében az orvosi alapellátási
praxisokon keresztül népszerűsítsük az egészséges életmódot, előtérbe helyezve a
prevenciót. A harkányi háziorvosi és gyermekorvosi praxis mellett a diósviszlói és a
drávaszabolcsi háziorvosi praxis is részt vesz a projektben.
- a programról nemrégiben tájékoztató napot tartottunk, de további lépéseket kell tenni a
népszerűsítés érdekében;
- az eddigiekben itt is komoly feladat volt a projekt-team összeállítása, szerződések
megkötése, ez megtörtént, a szakmai vezető segítségével még a nyáron megindulnak az
ún. prevenciós rendelések, valamint ennek eredményeképpen eddig ilyen formában nem
létező többletszolgáltatások (pl. dietetikus, gyógytornász, mentálhigiénés szakember)
igénybevételére is lehetőség lesz.

-

-

a projekt keretében biztosított eszközök a nagy közös közbeszerzés keretében kerülnek
beszerzésre, ez itt is jelentősen lassítja a folyamatot, de a pályázat megvalósítását nem
veszélyeztetni.
a projekt előlege az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.

11.)
Esély otthon! - EFOP 1.2.11.
- a projekt nem kisebb célt tűz ki maga elé, mint a helyi fiatalok itthon tartását; itt is
felállításra került a projekt-team, felvettük a kapcsolatot a szakmai tanácsadó Új
Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel. A projekt tájékoztató napja 2018. június 11-én lesz,
ezt követően próbáljuk felvenni a kapcsolatot azon 16-34 év közötti helyi fiatalokkal,
akiknek van kedvük együttműködni az önkormányzattal ebben a munkában.
- A fiatalok segítségével elkészítendő cselekvési terv leadási határideje 2018. október 31.
- a projekt keretében 5 lakás is kialakításra kerül, ez szintén a 4-es kivitelezési közbeszerzési
eljárás része volt, amely eredményesen zárult, a szerződést 28.210.000,-Ft +ÁFA
vállalkozói díj mellett megkötöttük, így a lakások várhatóan ütemterv szerint el fognak
készülni.
- Ami gond, azt itt is az eszközbeszerzés lehet, a bútorzat ugyanis a másik, a fent már
említett eszközbeszerzési eljárás része lesz.
- a pályázat költségvetése is módosítás alatt van, a projekt előlege már lehívásra került.
- a pályázat további fontos összetevői a rendezvények – az erre vonatkozó közbeszerzési
eljárás már elindult, valamint az oktatás, ami majd szintén az oktatásra vonatkozó
közbeszerzési eljárásban lesz szerepeltetve.
12.)
EFOP 4.1.7.-Közösségi művelődési intézmények infrastrukturális fejlesztéseművelődési ház felújítás
- a projekt keretében 2016.06.30. az első mérföldkő – a felújításos rész közbeszerzése
lezajlott, az eredményes közbeszerzési eljárásban 5.587.200,-Ft +ÁFA összegű ajánlati ár
érkezett, itt a teljesítés várhatóan ütemterv szerint alakul.
- az eszközbeszerzés közbeszerzés elindítása sürgősséggel szükséges, várhatóan ennek
érdekében még 2018.06.30-ig kell intézkedni.
- a pályázathoz kapcsolódó előleg az önkormányzat számláján rendelkezésre áll, a fentieken
túl (építés és eszközbeszerzés) a pályázatban más tevékenység nem szerepel.
13.)
EFOP-3.3.2.- Harkány város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban;
- A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás
gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és
tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket
kulturális intézmények valósítanak meg számukra.
- a rendezvényes része testület által elfogadott rendezvényszervezés közbeszerzésben
kiírásra került, keretében szakkörök, táborok, versenyek és témanapok valósulhatnak
meg; ez épül az EFOP 4.1.7 pályázatra, mint soft-programelem.
14.)
EFOP- 3.7.3.- Élethosszig tartó tanulás Harkány városában! A június 1-el
induló projekt;

-

-

-

A projekt célja, hogy támogassa a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen
át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak
támogatása, új típusú tanulási formák kialakítását.
7 tanulási formában: (Tanfolyam, Heti szakkör, Foglalkozássorozat, Ismeretterjesztő
előadássorozat, Kompetenciafejlesztő szak-vagy alkotótábor, Havi szakkör,
Szabadegyetem
22 tematika kerül megvalósításra.
a projektteam felállítását követően a szkamai tartalom részletes kidolgozásával lehet
majd nekilátni a megvalósítás folyamatának, megvizsgálva az esetleges közbeszerzési
kötelezettségeket is.

Ahogy az a fenti, rövid összefoglalásból is látható, a pályázatok a normál hivatali munka mellett
komoly többletfeladatot és nagyon nagy odafigyelést igényelnek. Az is nehézséget okoz, hogy az
egyes projekteket nemcsak vertikálisan, de közbeszerzési szempontból horizontálisan is egybe
kell vetni, összegezni, ütemezni. Ez különösen a különböző típusú, kidolgozottsági szintű és
megvalósítási szakaszú pályázatok tartalmának összerendezésénél jelent óriási problémát.
A pályázatok érdekében kiírt és kiírandó közbeszerzési eljárások bizonyosan a nyári időszakban
is munkát fognak adni mind az apparátus egy részének, mind a képviselő-testületnek. Kérem,
hogy a képviselő-testület az eddigiekhez hasonlóan rugalmas ülésezésével segítse ezt a munkát!
Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati
javaslatot!
Határozati javaslat
Tájékoztatás az önkormányzati pályázati munka jelenlegi állásáról
Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága a „Tájékoztató az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról” tárgyú napirendi
pontot megtárgyalta és annak tartalmát az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra
a képviselő-testületnek.
Határidő. azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Harkány, 2018. 06.10.
Dr. Markovics Boglárka s.k.,
jegyző
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