
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. május 04-én tartandó rendkívüli ülésére 

 

Strandok fejlesztése – közbeszerzés kiírása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő 

Nonprofit Zrt. által kiírt „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott pályázatokkal 

elnyert támogatásból hat szabadvízi strandjának (Napsugár Strand, Park Strand, Tini 

Szabadstrand, Sirály Strand, Panoráma Partszakasz, Tó-Party Rendezvénystrand) fejlesztését 

szeretné megvalósítani. A strandok tervezett építési munkáinak becsült értékét egybe kell 

számítani, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Elkészültek a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 117. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok, amelyeket mellékelünk.  

 

A tervezett fejlesztések sétány kiépítéseket, akadálymentesített napozók kialakítását, padok, 

hulladékgyűjtők, árnyékoló napvitorlák elhelyezését, a Tini Szabadstrandon két 

akadálymentesített családi öltöző kabin felépítését tartalmazza. A pályázat benyújtása után 

írta elő a Támogató, minden strandra vonatkozóan a kerékpáros jármód fejlesztésével a 

„Bejárható Magyarország” programhoz történő kapcsolódás lehetőségének megteremtését, 

azaz kerékpártámaszok elhelyezését. Szintén előírásra került a családi öltöző kabinokhoz a 

járda kiépítése ebben az ütemben. A benyújtott pályázati műszaki tartalmat és annak költségét 

nem lehetett módosítani, így az utólag előírt kötelezéseket saját forrásból kell finanszírozni.  

 

Jelen projekthez kapcsolódóan elhelyezésre kerül strandonként három-három darab tapintható 

térkép-makett a vakok és gyengénlátók számára. Ezek beszerzésére is a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

(árubeszerzés) kell lefolytatni.  

 

A támogatások nem csoportosíthatóak át, strandonként kell biztosítani a szükséges fedezetet.  

A projektek fedezetvizsgálata:  

 

- Agárdi Park Strand szolgáltatásainak fejlesztése III 

  támogatás a fejlesztésre  25.185.200,- Ft 

  tervezői költségbecslés  26.016.340,- Ft 

 

Agárdi Napsugár Strand szolgáltatásainak fejlesztése III. 

  támogatás a fejlesztésre  25.185.200,- Ft 

  tervezői költségbecslés  26.253.810,- Ft 

 

Az agárdi Tini Szabadstrand szolgáltatásainak megújítása II. 

támogatás a fejlesztésre  25.185.200,- Ft 

  tervezői költségbecslés  27.216.160,- Ft 
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Gárdonyi Sirály Strand szolgáltatásainak fejlesztése III.   

támogatás a fejlesztésre  25.185.200,- Ft 

  tervezői költségbecslés  26.038.860,- Ft 

 

- A gárdonyi Panoráma partszakasz szolgáltatásainak fejlesztése 

  támogatás a fejlesztésre  26.780.000,- Ft 

  tervezői költségbecslés  29.448.076,- Ft 

 

A gárdonyi Tó-Party Rendezvénystrand szolgáltatásainak fejlesztése III. 

támogatás a fejlesztése  25.185.200,- Ft 

  tervezői költségbecslés  26.008.205,- Ft 

  

 

Hat strandra a tapintható térkép-makett a vakok és gyengénlátók számára   

  támogatás      15.420.000,- Ft 

  indikatív ajánlatok alapján költségbecslés  17.638.002,- Ft 

 

Fenti fedezetvizsgálat szerint – valamennyi strand esetében a támogatási összeghez önerőt 

kell biztosítani a fedezet kiegészítésére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról! 

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő 

Nonprofit Zrt. által kiírt „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott pályázatokkal 

elnyert támogatásból hat szabadvízi strandjának fejlesztését szeretné megvalósítani, melynek 

érdekében „Strandi fejlesztések” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a mellékelt 

közbeszerzési dokumentáció alapján. 

 

Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során megvizsgálta és figyelembe vette az egybeszámítási 

kötelezettséget és szabályokat, erre tekintettel a választott eljárásfajtát (a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt) jóváhagyja.  

 

 Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

 Felelős:  Tóth István polgármester 

  

 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a „Strandi fejlesztések” tárgyú, a 

2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

megindításához szükséges fedezetet  

 

Park Strand 

Agárdi Park Strand szolgáltatásainak fejlesztése III. (Támogatói okirat: 

NY/22/000172-10/2022) pályázati projekt támogatásból  25.185.200,- Ft 

  saját forrásból           831.140,- Ft 
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Napsugár Strand  

Agárdi Napsugár Strand szolgáltatásainak fejlesztése III. (Támogatói okirat: 

NY/22/000171-10/2022) pályázati projekt támogatásból   25.185.200,- Ft 

  saját forrásból        1.068.610,- Ft 

   

 Tini Szabadstrand 

Az agárdi Tini Szabadstrand szolgáltatásainak megújítása II. (Támogatói okirat: 

NY/22/000170-10/2022) pályázati projekt támogatásból   25.185.200,- Ft 

  saját forrásból        2.030.960,- Ft 

 

Sirály Strand 

Gárdonyi Sirály Strand szolgáltatásainak fejlesztése III. (Támogatói okirat: 

NY/22/000165-10/2022) pályázati projekt támogatásból   25.185.200,- Ft 

  saját forrásból           853.660,- Ft 

 

Panoráma partszakasz 

A gárdonyi Panoráma partszakasz szolgáltatásainak fejlesztése III. (Támogatói okirat: 

NY/22/000173-10/2022 pályázati projekt támogatásból   26.780.000,- Ft 

  saját forrásból        2.668.076,- Ft 

   

 Tó-Party Rendezvénystrand 

A gárdonyi Tó-Party Rendezvénystrand szolgáltatásainak fejlesztése III. (Támogatói 

okirat: NY/22/000168-10/2022) pályázati projekt támogatásból  25.185.200,- Ft 

  saját forrásból           823.005,- Ft  

a projekt megvalósításának ütemezésének megfelelően. 

 

Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

 Felelős:  Tóth István polgármester 

 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő 

Nonprofit Zrt. által kiírt „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott pályázatokkal 

elnyert támogatásból hat szabadvízi strandjának fejlesztését szeretné megvalósítani, melynek 

érdekében „Tapintható térkép-makettek legyártása” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván 

lefolytatni a mellékelt közbeszerzési dokumentáció alapján. 

 

Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során megvizsgálta és figyelembe vette az egybeszámítási 

kötelezettséget és szabályokat, erre tekintettel a választott eljárásfajtát (a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt) jóváhagyja. 

 

Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

 Felelős:  Tóth István polgármester 

 

 

4. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a „Tapintható térkép-makettek 

legyártása” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetet 
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 Támogatói okirat: NY/22/000172-10/2022 

Támogatói okirat: NY/22/000171-10/2022 

Támogatói okirat: NY/22/000170-10/2022 

Támogatói okirat: NY/22/000165-10/2022 

Támogatói okirat: NY/22/000173-10/2022 

Támogatói okirat: NY/22/000168-10/2022 pályázati projekt támogatásból  

          15.420.000,- Ft 

 saját forrásból          2.218.002,- Ft 

a projekt megvalósításának ütemezésének megfelelően. 

 

Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

 Felelős:  Tóth István polgármester 

 

      

 

Gárdony, 2022. május 03. 

 

            Tóth István  

                       polgármester 
 
készítette: Bácskai Zsuzsanna 


