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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 08. napi ülésére 

 

Tárgy: A TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt közbeszerzési feladatainak ellátására 

irányuló megbízási szerződés módosítása 

            

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projekt közbeszerzési feladatainak ellátására – a Közbeszerzési Bíráló 

Bizottság javaslatára – 2018. április 24. napján a mellékelt megbízási szerződés jött létre a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Sonkoly János felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó között. Mivel a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában egy másik fejlesztés, 

nevezetesen a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben – meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.11. pont szerinti „Mini bölcsődei 

férőhelyek kialakításának támogatására” kiírt pályázat is megvalósul, ezért a közbeszerzési 

eljárásban az ún. „egybeszámítási kötelezettség” alkalmazandó. Bár a megbízott a mini 

bölcsődei pályázat közbeszerzési feladatainak ellátását 0.- Ft megbízási díj ellenében folytatja 

le, mindenképpen szükséges a felek között létrejött megbízási szerződés módosítása. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására.   

 

Határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projekt közbeszerzési feladatainak ellátására irányuló, a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Sonkoly János felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó között 2018. április 24. napján létrejött megbízási szerződés – az előterjesztés 

mellékletét képező – módosítását. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a megbízási 

szerződés-módosítás aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal     

 

Medgyesegyháza, 2018. május 07. 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. jegyző 



Melléklet a …/2018. (V.8.) kt. határozathoz 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 
   

amely létrejött egyrészről a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. 

Képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester 

Törzskönyvi azonosító szám: 725217 

Adószám: 15725211-2-04 

a továbbiakban mint: „Megbízó” 

 

másrészről 

Sonkoly János egyéni vállalkozó, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Székhely: 5742 Elek, Batthyány u. 9. 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszáma: 00831 

Adószám: 66121897-1-24 

Bankszámlaszám: 11773339-03848360 

a továbbiakban mint: „Megbízott”  

 

Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: „Felek” - között a mai napon az alábbi 

feltételek szerint:  

 

PREAMBULUM 

 

Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. április 24. napján Megbízási Szerződés (a továbbiakban: 

Megbízási Szerződés) jött létre, amelynek tárgya a TOP-1.4.1.-15-BS1-2016-00014 

kódszámú, „A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű 

pályázat tekintetében szükséges közbeszerzési feladatok ellátása, ennek keretében a 

közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési 

szakértelmet igénylő feladatok megvalósítása, a hivatkozott szerződésben részletezettek 

szerint.  

 

1.) Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„1.1.1. A Megbízó a lefolytatott beszerzési eljárásban adott legkedvezőbb ajánlata 

alapján megbízza Megbízottat a TOP-1.4.1.-15-BS1-2016-00014 „A medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” pályázat tekintetében szükséges 

közbeszerzési feladatok ellátásával, ennek keretében a közbeszerzési eljárás 

előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési szakértelmet igénylő 

feladatok megvalósításával, a jelen szerződésben részletezettek szerint. 

1.1.2. A Megbízó megbízza Megbízottat a nemzetgazdasági miniszter – a 

belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 

meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény 3. melléklet II.11. pont szerinti „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának 

támogatására” kiírt pályázat tekintetében szükséges közbeszerzési feladatok 



ellátásával, ennek keretében a közbeszerzési eljárás előkészítésével és 

lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési szakértelmet igénylő feladatok 

megvalósításával, a jelen szerződésben részletezettek szerint.” 

 

2.) Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Szerződés 1.4. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„1.4. A benyújtott pályázat, a megkötött Támogatási Szerződés (ill. az abban szereplő 

közbeszerzési terv), továbbá a jelen szerződés megkötését megelőző beszerzési eljárás 

ajánlatkérése alapján jelen szerződés a következő közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

feladatok ellátásra terjed ki: 

 

Pályázat 

azonosítója, 

megnevezése 

Közbeszerzés Kbt. 

szerinti tárgya 

Közbeszerzési 

eljárás becsült 

értéke (nettó Ft) 

Lefolytatandó 

eljárásrend, eljárás 

típusa 

TOP-1.4.1-15-BS1-

2016-00014 A 

medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Építési beruházás 

(kivitelezés) 

35 433 071.-Ft Kbt.115.§ szerinti (a 

nyílt eljárás 

szabályainak 

alkalmazásával) 

Magyarország 2017. 

évi központi 

költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. 

törvény 3. melléklet 

II.11. pont szerinti 

„Mini bölcsődei 

férőhelyek 

kialakításának 

támogatására” kiírt 

pályázat 

Építési beruházás 

(kivitelezés) 

 

Eszközbeszerzés 

9 869 630.-Ft 

 

 

656 685.- Ft 

Kbt.115.§ szerinti (a 

nyílt eljárás 

szabályainak 

alkalmazásával) 

„ 

 

3.) Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Szerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„5.1.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó által a jelen szerződés alapján 

fizetendő megbízási díj az 1.1.1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás tekintetében 

nettó 320.000,- Ft + 0,- Ft ÁFA, azaz bruttó 320.000,- Ft („Megbízási Díj”).  

5.1.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1.2. pontban megjelölt 

közbeszerzési eljárás tekintetében az ott meghatározott feladatok lefolytatását 

Megbízott 0, azaz nulla Ft megbízási díj ellenében vállalja. 

 



4.) Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Szerződés egyéb pontjai változatlanul 

érvényesek és hatályosak. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag 4 példányban képviselőik által írták alá a mai 

napon. 

 

 

 

Kelt: Medgyesegyháza, 2018. május …..  

 

 

 

 

_____________________________ 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  

képv.: dr. Nagy Béla György polgármester 

Megbízó  

_____________________________ 

Sonkoly János 

felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

      Megbízott  

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyezte:  

 

Medgyesegyháza, 2018. május …...  

 

 

 

Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

 

 

 

Jogilag ellenjegyezte: 

 

Medgyesegyháza, 2018. május …...  

 

 

 

dr. Kormányos László jegyző 

 

 


