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Kehidakustány Község Képviselőtestülete részére 
 
Tárgy: Kehidakustány Község Önkormányzata „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és 
szolgáltatás fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.9-17 kódszámú kiírása keretében „Kehidakustány 
gyógyhelyfejlesztése” címmel. A megvalósuló projektben „Központi információs és közösségi épület 
kialakítása játszóházzal”, tárgyában közbeszerzési eljárás indítása. 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen pályázatot nyújt be a 
„Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.9-17 
kódszámú kiírása keretében „Kehidakustány gyógyhelyfejlesztése” címmel. A létrejövő szolgáltatások és a 
gyógyhely széleskörű megismertetési céljából szükséges a tárgyban megjelölt tevékenységeket és 
szolgáltatásokat igénybe venni.  
A megvalósuló projektben közbeszerzési eljárásra kötelezett a tárgyában nevezett tevékenység. Ezért annak 
elvégzésének feltétele közbeszerzési eljárás megindítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárást indít. 
 
Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bíráló bizottság tagjainak az ......... határozata 
alapján az alábbi személyeket jelölte ki: 
 

1. jogi és közbeszerzési szakember: Dr. Simon Gábor 
2. pénzügyi szakember: Nagy Dávid 
3. építésügyi szakember: Maróthi Miklós 

 
Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának 
vizsgálatával megállapította, az eljárás becsült értékét ( 1.számú melleéklet) az alábbiak szerint: 
 
A közbeszerzési eljárás részletei:  

1. Központi információs és közösségi épületkialakítása játszóházzal nettó: 196.283.296., - Ft 
 

Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megvalósítás pénzügyi fedezetét a GINOP-
7.1.9-2017 azonosítószámú „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című 
projekt támogatásából biztosítja. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. 
 
A rendelkezésre álló fedezet összegea támogatási szerződés szerinti költségbontás szerint: 

1. Központi információs és közösségi épületkialakítása nettó 67.716.535 Ft. 
2. Játszóház nettó 10.236.220. Ft 

összesen  nettó 77.952.755 Ft 
 

A „Központi információs és közösségi épületkialakítása játszóházzal”-hoz hiányzó nettó: 118.330.541,- 
Ft biztosításának eljárása folyamatban van. Fentieknek megfelelően a közbeszerzési eljárás feltételes 
közbeszerzési eljárásként indítható.  
 
Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a megválasztott Bíráló Bizottság tagjait, 
hogy a Simon L. Ügyvédi Iroda által elkészítendő közbeszerzési iratokat - ajánlati/részvételi felhívás, 
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közbeszerzési dokumentáció- vitassa meg, a szükséges műszaki szakmai dokumentumokat bocsássák a 
bevont szakértő rendelkezésére, és az eljárás megindításához szükséges lépéseket tegyék meg. 
 
A határozat tárgya:  
 
Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.9-17 
kódszámú kiírása keretében „Kehidakustány gyógyhelyfejlesztése” keretében a „Központi információs és 
közösségi épület kialakítása játszóházzal” tárgyában közbeszerzési eljárás indítása. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

…/2021. (.................) számú határozat 
A „Központi információs és közösségi épület kialakítása játszóházzal” a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 

azonosító számmal a Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése projekt körében” 
című közbeszerzési eljárás tárgyában 

 
1. Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kehidakustány Község 
Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámú 
projekt keretében, a „Központi információs és közösségi épület kialakítása játszóházzal” című közbeszerzési 
eljárás megindítása tárgyában- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárást indít. 
 
2. Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bíráló bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket jelöli ki: 
 

1. jogi és közbeszerzési szakember: Dr. Simon Gábor 
2. pénzügyi szakember: Nagy Dávid 
3. építésügyi szakember: Maróthi Miklós 

 
3. Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egybeszámítási és a részekre  bontás 
tilalmának vizsgálatával megállapította, hogy a becsült érték a „Központi információs és közösségi épület 
kialakítása játszóházzal kialakítása” kapcsán: nettó 196.283.296,- Ft 
 
4. Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megvalósítás pénzügyi fedezetét a 
GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámú, „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztése” című projekt támogatásából biztosítja. A támogatás mértéke a projekt elszámolható 
összköltségének 100%-a. 
 
5. Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Simon L. Ügyvédi Iroda által 
elkészített, mellékelt közbeszerzési iratokat - ajánlati/részvételi felhívás, közbeszerzési 
dokumentáció- elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az eljárás 
megindításához szükséges lépések megtételére, az eljárás megindítására. 
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Felelős:   Polgármester 

Végrehajtásért felelős: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Közreműködik:   

Határidő:   Azonnal 

 
 
Kelt: Kehidakustány, 2021  
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