ELŐTERJESZTÉS
Szombathely Megyei Jogú Város Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottságának
2020.07.20.-i ülésére
Javaslat ”A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen” elnevezésű, TOP-6.9.216-SH1-2018-00001 azonosító számú projekt vonatkozásában a Kedvezményezett
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel szemben 2020.07.09. napján megindított
szabálytalansági eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára.

Tisztelt Bizottság!
Társaságunk ”A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen” elnevezésű TOP-projekt
kapcsán 2019.04.17. napján kötött támogatói szerződést. A projektben társaságunk a
Kedvezményezett, konzorciumi partnerünk az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ.
Társaságunk a projekttel kapcsolatosan részletes szakmai anyagot készített a tulajdonos
Önkormányzat részére. A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 15/2020. (I.28.)
VISB számú határozata alapján a projektről szóló tájékoztatót megtárgyalta, majd Szombathely
Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2020. (01.30) Kgy. számú határozatával a tájékoztatást
tudomásul vette. Kiegészített beszámolónkat 2020. márciusban nyújtottuk be, amit a
Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 111/2020. (VI.23.) VISB számú
határozatával fogadott el. Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a VIS bizottság és SZMJV
Közgyűlése előtt is ismert részleteiben a projekt, jelen előterjesztésünkben kizárólag az
alábbiakban részletezett szabálytalansági eljárással foglalkozunk.
Társaságunk fenti azonosító számú projektje vonatkozásában a Pénzügyminisztérium Jogi és
RPF Felülvizsgálati Főosztály szabálytalansági eljárást rendelt el 2020.06.30 napján, melyről
2020.07.09. napján kaptunk értesítést. Az eljárás elrendelésének oka a Főosztály álláspontja
szerint a közbeszerzési eljárás mellőzésével megvalósított 3db beszerzés (2019.08.26-án kötött
1db szerződés és 2020.01.09-én kötött 2db szerződés). Döntésük alapján a projekt szerződés
szintű pénzügyi felfüggesztésére került sor szabálytalansági gyanú alapján már 2020.06.17
napján.
Társaságunk a projekt kapcsán 2019.05.02 napján a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi
Irodával kötött megbízási szerződést a (köz)beszerzési feladatok ellátására. A társaságunk
korábbi ügyvezetője, a projektmenedzser és a gazdasági vezető (továbbiakban: menedzsment)
folytatott egyeztetéseket a tanácsadóval. A támogatói szerződés mellékletét képezte a
Kedvezményezett nyilatkozata, miszerint közbeszerzési eljárást fog lefolytatni az érintett
beszerzések vonatkozásában, ezt társaságunk a 2019. évi közbeszerzési tervében is
szerepeltette. 2019.06.13 napján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított el társaságunk a
tanácsadó közreműködésével, amelyet az ajánlattételi határidő lejárata előtti napon az
ügyvezető visszavont tekintettel arra, hogy a társaságunk menedzsmentje és a tanácsadó arra
jutottak, hogy a Kbt. bizonyos paragrafusai alapján (lásd: 1. sz. melléklet 2019.11.08) nem
szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda jelenleg is fenntartja azon álláspontját, mely
szerint a szabálytalansági eljárással érintett beszerzési eljárások lefolytatására a

közbeszerzés jogszerű mellőzésével került sor, ennek részletes indoklását előzetes
válaszlevél-tervezetében levezette társaságunknak.
Az Irányító Hatósággal folytatott előzetes egyeztetések alapján két lehetséges út van
előttünk:
A., A Pénzügyminisztérium Jogi és RPF Felülvizsgálati Főosztály álláspontját társaságunk
elfogadja. Az előzetes egyeztetések alapján a 2019-ben megkötött szerződés kapcsán (ZOTUReklám Kft. – 13 rendezvény, nettó 12.140 eFt) a Kincstári elfogadást követően nem lesz
negatív jogkövetkezmény, a két 2020-ban megkötött szerződés vonatkozásában (Esport
Universum Zrt. – 27 rendezvény, nettó 6.833 eFt; UNIQUE IMG Bt. nettó 1.036 eFt) pedig
nem nyújtunk be elszámolási kérelmet a Támogató felé, a szerződéseket a vállalkozók
beleegyezése esetén közös megegyezéssel felbontjuk, majd nemzeti nyílt közbeszerzési
eljárást írunk ki a tevékenységek ellátására. Ez esetben a két szerződésből eredő fizetési
kötelezettségek társaságunkat terhelik mindösszesen nettó 7.869 eFt összegben, melyet az
üzleti tervünk I. számú módosításakor abban szerepeltetnénk saját költségként. A Dr.
Kardkovács és Társai Ügyvédi Irodával folytatott személyes tárgyalásomon megbeszéltek
alapján a tanácsadó megállapodást kötne társaságunkkal a kármegosztás vonatkozásában a
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. oldalán ténylegesen felmerülő károk tekintetében, mely
alapján maximum 2.500.000,-Ft azaz kettőmillióötszázezer forintot megfizetnének részünkre.
Sikeres megállapodás esetén így a tényleges terhe társaságunknak 5.369 eFt összeget tenne ki.
A Főosztály a fenti tartalmú nyilatkozat alapján a rendelkezésünkre álló információk alapján a
szabálytalansági eljárást megszüntetné, és a projekt kifizetéseinek felfüggesztését visszavonná.
B., A Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda – mint (köz)beszerzési tanácsadónk által
2020.07.13 napján elkészített válaszlevél tervezet alapján nem fogadjuk el a
Pénzügyminisztérium Jogi és RPF Felülvizsgálati Főosztály érvelését. Ez esetben a
projekt továbbra is áll, teljes pénzügyi felfüggesztés mellett. A Főosztály az eljárásrend
alapján Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fog fordulni, mely eljárás átfutási ideje
hónapokban mérhető. (Pro és kontra is fellelhető az interneten KDB-döntés hasonló ügyekben).
Egy számunkra hozott esetleges kedvezőtlen döntést alapján cca 2 MFt bírsággal is számolnia
kell társaságunknak, illetve igazunk bizonyítására bírósági eljárást kell megindítanunk,
melynek szintén bizonytalan a kimenetele. Egy esetleges eljárás 1-2 évbe is telhet, az eljárás
végére a projekt befejezési határideje is lezárulhat, miközben a peres eljárás kapcsán további
fizetési kötelezettségeink is keletkezhetnek. Egy esetleges pernyerés esetén sem tudjuk a
projektet befejezni, az idáig elköltött támogatást vissza kell fizetnünk. Pervesztés esetén
kártérítési pert indíthatunk a (köz)beszerzési tanácsadó Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
ellen, ami szintén hosszú időbe telhet, és kimenetele bizonytalan. Egy esetleges pervesztés
esetén számunkra többletköltséggel jár, míg pernyerés esetén a tanácsadóval kötött megbízási
szerződés 3.10 pontja szerinti felelősségbiztosítása, továbbá a szerződésben rögzített
káreseményenként meghatározott összeghatárig fedezetet biztosít a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenysége körében okozott károkra (a szerződés 9.2 pontja
alapján üzleti titkot képeznek az összegek – FEB nyilván megtekintheti).
A döntés kapcsán kiemelten fontos, hogy az AGORA esetében a felfüggesztés jelenleg 14
fő, a Savaria Városfejlesztési NKft. esetében pedig 3 fő munkavállaló és megbízotti
jogviszonyban lévő személy munkavégzését lehetetleníti el, a mintegy 450 rendezvény
megvalósítása áll, a helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen a támogatás
terhére nem valósul meg. Társaságunk ezidáig 40.676.250,- Ft támogatással számolt el,
3.066.103,-Ft van benyújtás alatt és további 5.321.400,-Ft 2020.06.30-ig teljesített elem
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elszámolhatósága kérdéses. Az AGORA eddig 9.890.191,-Ft támogatással számolt el,
36.753.297,-Ft van benyújtás alatt.
A Főosztály által kifogásolt 2020-ban kötött két szerződés kapcsán 6.833.518,-Ft már
kifizetésre került (27db rendezvény vonatkozásában), illetve teljesült de még kifizetésre nem
került 1.036.590,-Ft összegű elszámolás. Ezek nélkül a projekt terhére a Kedvezményezett és
az AGORA ezidáig mindösszesen 95.707.241 Ft összeget költött el (49.073 eFt társaságunk és
46.643 eFt AGORA).
Amennyiben olyan döntés születik, melynek eredményeképpen a projekt megvalósítását
nem tudjuk folytani, úgy fenti összegeket a Támogató részére minden bizonnyal
maradéktalanul vissza kell fizetnünk cca 100MFt nagyságrendben.
Társaságunk Felügyelő Bizottsága 2020.07.16 napján megtartott ülésén 8/2020.(VII.16.)
sz. FEB határozatával a következő döntéseket hozta:
A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága 8/2020.(VII.16.) sz.
határozatával kinyilvánítja, hogy a TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 számú projektről, annak
folytatásának lehetőségeiről, valamint a szabálytalansági eljárásról teljeskörű információt
kapott az ügyvezetéstől.
A Felügyelő bizottság egyetért azzal az állásponttal, miszerint az ügyvezető kezdeményezze az
Esport Universum Zrt. (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22., adószáma: 26084673-2-43)
és a UNIQUE IMG Bt. (székhelye: 9932 Viszák, Fő út 56., adószáma: 21035447-2-18)
2020.01.09 napján megkötött szerződéseinek közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A Felügyelő bizottság egyetért azzal, hogy az ügyvezetés a projektben közbeszerzési
tanácsadóként közreműködő Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Irodával megállapodást kössön
a kármegosztás vonatkozásában, a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. oldalán ténylegesen
felmerülő károk tekintetében, az Ügyvédi Iroda által megfizetendő, általuk előzetesen jelzett
maximum 2.500.000,-Ft azaz kettőmillióötszázezer forint összegben.
A Felügyelő bizottság egyetért azzal az állásponttal, hogy a projekt további megvalósításának
biztosítása és az eddig felhasznált támogatások visszafizetésének elkerülése érdekében az
Esport Universum Zrt. és a UNIQUE IMG Bt. részére kifizetett, illetve ténylegesen elvégzett
teljesítés
szerint
még
járó
mindösszesen
mintegy
7.870.108,Ft.
azaz
hétmilliónyolcszázhetvenezeregyszáznyolc forint összeg a Savaria Városfejlesztési Nonprofit
Kft. saját, – a projekt terhére el nem számolható – költségeként kerüljön a társaság 2020. évi
üzleti tervének I. számú módosításában a kiadási oldalon, míg a Kardkovács és Társai Ügyvédi
Irodával megkötendő megállapodás alapján a társaságot megillető kármegosztásból befolyó
összeg a bevételi oldalon rögzítésre, és az ezen összegeket is figyelembe vevő módosított üzleti
tervet az ügyvezetés terjessze 2020. szeptember 30-ig a Felügyelő bizottság és Szombathely
Megyei Jogú Város Közgyűlése elé.
A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy a társaság folytasson le rendezvényekkel
kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény Harmadik Rész, XVII. fejezete szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó
nyílt közbeszerzési eljárást, és a nyertes ajánlattevővel kössön szerződést.
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A Felügyelő bizottság egyetért azzal, hogy a vállalkozókkal történő esetleges sikeres
megállapodást követően az ügyvezetés a Pénzügyminisztérium Jogi és RPF Felülvizsgálati
Főosztály felé írásban nyilatkozzon arról, hogy az Esport Universum Zrt. és a UNIQUE IMG
szerződései közös megegyezéssel megszüntetésre kerültek, a megszüntetés dokumentumait a
Pénzügyminisztérium Jogi és RPF Felülvizsgálati Főosztály számára megküldje, illetve
nyilatkozzon arról, hogy ezen szerződésekkel összefüggésben a projekt terhére költségeket nem
kíván elszámolni. A Felügyelő bizottság egyetért azzal, hogy az ügyvezető a nyilatkozat
benyújtásával egyidejűleg kezdeményezze a szabálytalansági eljárás megszüntetését, és a
projekt kifizetések felfüggesztésének visszavonását.
A felügyelő bizottság egyetért azzal, hogy az ügyvezetés a Pénzügyminisztérium Jogi és RPF
Felülvizsgálati Főosztály számára történő részletes válasz megküldése előtt kérje ki a
tulajdonos Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának állásfoglalását.
Tekintettel arra, hogy a Pénzügyminisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztály által a
bejelentett gyanú vonatkozásában az eljárás megindításáról szóló levél kézhezvételét követő 7
napon belül jogosult társaságunk észrevételt tenni, a Felügyelő Bizottság 2020.07.16 napján
megtartott ülésének érdemi elemeiről a mai napon a Főosztályt elektronikus levél formájában
tájékoztattam. Levelemben kitértem arra is, hogy társaságunk tulajdonosa, Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgykörben eljárni jogosult bizottságának támogató
döntését követően fogom tudni csak a FEB határozatban rögzített tartalmú nyilatkozatot aláírni
és a Főosztály részére megküldeni, előreláthatólag a jövő hét folyamán.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést lehetőség szerint rendkívüli ülésén
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!
Szombathely, 2020.07.16
Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Kovácsné Takács Klaudia
ügyvezető
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

A szabálytalansági eljáráshoz vezető körülmények összefoglalása
Értesítés a szabálytalansági eljárás megindításáról
A (köz)beszerzési tanácsadó által 2020.07.13 napján készített válaszlevél-tervezet
SZMJV VISB és KGY által elfogadott projekt ismertető beszámoló
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HATÁROZATI JAVASLAT
..../2020. (VII.....) VISB sz. határozat
A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság a „Javaslat ”A helyi identitás és
kohézió erősítése Szombathelyen” elnevezésű, TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 azonosító
számú projekt vonatkozásában a Kedvezményezett Savaria Városfejlesztési Nonprofit
Kft.-vel szemben 2020.07.09. napján megindított szabálytalansági eljárással kapcsolatos
döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, kinyilvánítja, hogy a TOP6.9.2-16-SH1-2018-00001 számú projektről, annak folytatásának lehetőségeiről, valamint
a szabálytalansági eljárásról teljeskörű információt kapott az ügyvezetéstől.
A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság a társaság Felügyelő bizottságának
8/2020.(VII.16.) sz. FEB határozatával egyezően a következőket kéri az ügyvezetőtől:
1. Az ügyvezető kezdeményezze az Esport Universum Zrt. (székhelye: 1118 Budapest,
Ménesi út 22., adószáma: 26084673-2-43) és a UNIQUE IMG Bt. (székhelye: 9932
Viszák, Fő út 56., adószáma: 21035447-2-18) 2020.01.09 napján megkötött
szerződéseinek közös megegyezéssel történő megszüntetését.
2. Az ügyvezető a projektben közbeszerzési tanácsadóként közreműködő Dr. Kardkovács
és Társai Ügyvédi Irodával kössön megállapodást a kármegosztás vonatkozásában, a
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. oldalán ténylegesen felmerülő károk
tekintetében, az Ügyvédi Iroda által megfizetendő, általuk előzetesen jelzett maximum
2.500.000,-Ft azaz kettőmillióötszázezer forint összegben.
3. A projekt további megvalósításának biztosítása és az eddig felhasznált támogatások
visszafizetésének elkerülése érdekében az Esport Universum Zrt. és a UNIQUE IMG
Bt. részére kifizetett, illetve ténylegesen elvégzett teljesítés szerint még járó
mindösszesen mintegy 7.870.108,- Ft. azaz hétmilliónyolcszázhetvenezeregyszáznyolc
forint összeg a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. saját, – a projekt terhére el nem
számolható – költségeként kerüljön a társaság 2020. évi üzleti tervének I. számú
módosításában a kiadási oldalon, míg a Kardkovács és Társai Ügyvédi Irodával
megkötendő megállapodás alapján a társaságot megillető kármegosztásból befolyó
összeg a bevételi oldalon rögzítésre, és az ezen összegeket is figyelembe vevő
módosított üzleti tervet az ügyvezető terjessze 2020. szeptember 30-ig a Felügyelő
bizottság és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé.
4. A társaság folytasson le rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére
vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész,
XVII. fejezete szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó nyílt közbeszerzési
eljárást, és a nyertes ajánlattevővel kössön szerződést.
5. A vállalkozókkal történő esetleges sikeres megállapodást követően az ügyvezető a
Pénzügyminisztérium Jogi és RPF Felülvizsgálati Főosztály felé írásban nyilatkozzon
arról, hogy az Esport Universum Zrt. és a UNIQUE IMG Bt. szerződései közös
megegyezéssel megszüntetésre kerültek, a megszüntetés dokumentumait a
Pénzügyminisztérium Jogi és RPF Felülvizsgálati Főosztály számára küldje meg, illetve
nyilatkozzon arról, hogy ezen szerződésekkel összefüggésben a projekt terhére
költségeket nem kíván elszámolni.
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6. Az ügyvezető a nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg kezdeményezze a
szabálytalansági eljárás megszüntetését, és a projekt kifizetések felfüggesztésének
visszavonását.

Felelős:

Dr. Kovácsné Takács Klaudia ügyvezető

Határidő:

1-2; 5-6:

azonnal

3:

2020.09.30

4:

2020.11.30
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1. sz. Melléklet
A szabálytalansági eljáráshoz vezető körülmények összefoglalása
2018.10.25: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 273/2018. (X.25.) Kgy. sz.
határozatában döntött a „TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése” felhívásra
benyújtandó projektről.
2018.10.31: A Közgyűlés döntésének megfelelően a pályázatot a Savaria Városfejlesztési
Nonprofit Kft. mint konzorciumvezető - az AGORA Szombathelyi Kulturális Központtal
konzorciumi partnerségben - 2018. október 31-én benyújtotta. A támogatási szerződés
mellékletét képezi a társaságunk által beadott közbeszerzési terv, mely alapján közbeszerzési
eljárás lefolytatását terveztük lefolytatni.
2019.04.17: Támogatási szerződés megkötése.
2019.05.02: A pályázat részeként közbeszerzési tanácsadó igénybevételére is nyertünk
támogatást, mellyel összefüggésben versenyeztetési eljárást követően a Kardkovács és Társai
Ügyvédi Iroda került kiválasztásra az eljárás lefolytatására nettó 2.500 eFt ellenérték fejében.
A tanácsadó Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának több TOP-os pályázatához
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban is szakértői tevékenységet lát(ott) el.
2019.06.13: A tanácsadó közreműködésével a társaságunk Nemzeti, Kbt. 113. § szerinti nyílt
eljárás keretében EKR000761952019 számon közbeszerzési eljárást indított el. Az előző
ügyvezetés a 2019. évi közbeszerzési tervében az eljárást szerepeltette, a Támogatóhoz leadott
nyilatkozata szerint közbeszerzési eljárást kívánt lefolytatni a teljes 153.081 eFt
vonatkozásában. Az ajánlattételi határidő 2019.07.05 volt.
2019.07.04: a határidő lejárta előtti napon a társaság ügyvezetője visszavonta az eljárást,
tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló elektronikus levelezések szerint a társaság
ügyvezetője, projektmenedzsere és gazdasági vezetője a tanácsadóval egyeztetve arra jutott,
hogy nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni (indoklást lásd: 2019.11.08) .
2019.08.06: első versenyeztetési eljárás megindítása. Az eljárás eredménytelenül zárult, mivel
2 ajánlat érkezett csupán be határidőre.
2019.08.21: a 2. versenyeztetési eljárás megindítása a társaság versenyeztetési szabályzata
alapján; kiválasztásra került a Zotu-Reklám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13db programhoz
kapcsolódó feladatok ellátására, nettó 12.140 eFt ellenérték fejében a 2019.08.26 – 2019.09.15
időszakban.
2019.09.15: A Zotu-Reklám Kft. benyújtotta a beszámolóját és a teljesítését.
2019.09.30: Benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz a 2019.09.30-ig elvégzett
tevékenységek vonatkozásában a kifizetési kérelem, melyben a Zotu-Reklám Kft. által
elvégzett szolgáltatások és a beszerzési (versenyeztetési eljárás) dokumentációja is szerepelt.
2019.10.29: A Magyar Államkincstár által a 2019.09.30. napján benyújtásra került kifizetési
kérelem elfogadásra került.
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2019.10.31: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 488/2019. (X.31.) Kgy. számú
határozatával Dr. Kovácsné Takács Klaudiát választotta meg 2019.11.01 napjától a társaság
ügyvezetőjének.
2019.11.04: Az új ügyvezető a gazdasági vezetőtől kapott írásos tájékoztatás alapján értesül a
projekt közeli határidejéről (TSZ módosítás benyújtásának határideje 2019.11.30), megkapja
elektronikus levél mellékleteként a közbeszerzési tanácsadó által előkészített felhívásokat, és
jelzi, hogy át kell gondolni, hogy nyílt közbeszerzési eljárást kell-e lefolytatni, vagy a korábbi
metódus szerinti versenyeztetési eljárás valósuljon-e meg.
2019.11.08: Az ügyvezető kérésére a gazdasági vezető írásban nyilatkoztatta a közbeszerzési
tanácsadót, aki válaszában újra megerősítette, hogy:
„A megküldött felhívások alapján a beszerzésekre nem szükséges közbeszerzési eljárást
lefolytatni, azok a Kft. beszerzési szabályzata alapján közvetlen ajánlatkéréssel beszerezhetők.
Indokolás:
A felhívások alapján megrendelt szolgáltatások három főbb elemből állnak.
1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 3. melléklete szerinti
szállodai és éttermi szolgáltatások, illetőleg a 92000000-1-től 92700000-8-ig tartó CPV
kódok által meghatározott, a pihenés, kultúra és sport területén nyújtott szolgáltatások,
amelyekre a Kbt. 111. § c) pontja alapján uniós értékhatárt el nem érő értékben nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni;
2. A rendezvények helyszínéül szolgáló ingatlanok biztosítására, bérletére, amelyek
beszerzése a Kbt. 9. § (8) bekezdés a) pontjának megfelelő „meglévő építmény vagy
egyéb ingatlan”-ra „vonatkozó egyéb jog megszerzésének” minősül, így az nem tartozik
a Kbt. hatálya alá;
3. Maguk a „klasszikus” rendezvényszervezési szolgáltatások, amelyek a Kbt. 3.
melléklete szerinti Rendezvényszervezési szolgáltatásoknak (CPV 79952000-2)
minősülnek, és a projekten belüli összértékük nem éri el a nettó tizennyolcmillió
forintot, így a Kbt. 111. § d) pontja alapján azokra sem kell közbeszerzési eljárást
lefolytatni.
A három szolgáltatás egy szerződésen belüli kombinálása esetén előfordulhat, hogy a beszerzés
értéke a rendezvényszervezés esetén a Kbt. 23. § (6) bekezdésére figyelemmel eléri a nettó 18
millió forintot, ezért az utóbbit mindenképpen külön szerződésben javasolt megrendelni. (A
megküldött felhívások alapján így történt.)”
2019.11.21: Ajánlatkérések kiküldése a közbeszerzési tanácsadó által; Az eljárás
eredménytelen lett.
2019.12.13: A nevezett projekt kapcsán benyújtottuk a Közreműködő Szervezethez a
projektfejlesztés végi TSZ módosítást.
2019.12.19: 2. körös eljárás. Valamennyi versenyeztetési dokumentációt a tanácsadó állított
össze, illetve folytatta le az eljárást, melyek esetében csak a második körben sikerült mindkét
tevékenység vonatkozásában nyertes ajánlattevőt kihirdetni.
2020.01.09: Szerződéskötés a két nyertes ajánlattevővel.
2020.01.28: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 273/2018. (X.25.) Kgy. sz.
határozatában felkérte a pályázat benyújtóit, hogy a projektfejlesztési szakasz lezártát követően
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készítsenek tájékoztatót a projektről, amely tájékoztató a Közgyűlés és a Városstratégiai,
Idegenforgalmi és Sport Bizottság januári ülésére elkészült. A Bizottság 15/2020. (I.28.) VISB
számú határozata alapján a projektről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztésben
foglaltak szerint javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra azzal, hogy a Bizottság márciusi ülésére
egy részletes beszámoló kerüljön beterjesztésre, amely bemutatja a 2019. évi tevékenységet,
továbbá az azóta eltelt időszak tevékenységét.
2020.01.30: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2020. (01.30) Kgy. számú
határozatával a „A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen” című projektről a
melléklet szerinti tájékoztatást tudomásul vette.
2020.02.04: A Magyar Államkincstár kiutalta a kifizetési kérelemben szereplő összegeket.
2020.01.09 – 2020.03.11 között folyamatos volt a projekt megvalósítása, majd a kihirdetett
veszélyhelyzet rendelkezései szerint szünetelt.
2020.05.28: Közreműködő Szervezet a módosítási igény kapcsán több kérdés tisztázására kérte
Támogatottat.
2020.06.10: Válaszunkat megküldtük Közreműködő Szervezetnek.
2020.06.17: EPTK felületen értesítést kaptunk, mely alapján szabálytalansági gyanú
kivizsgálására tettek javaslatot és a szerződés szerinti pénzügyi kifizetéseket felfüggesztették.
Még aznap e-mailben tájékoztatást küldtem az értesítésről Polgármester Úr, Alpolgármester Úr,
FEB elnök Úr, Jegyző Úr és Horváth Zoltán Igazgató Úr részére.
2020.06.18: írásos állásfoglalást kértem a Magyar Államkincstártól, valamint a Kft. jogi
képviselőjétől az élő szerződésekre, a folyamatos teljesítésre és a személyi jellegű kifizetések
kezelésére vonatkozóan, illetve a társaság könyvvizsgálóját is megkerestem.
A jogi állásfoglalás megérkezését követően haladéktalanul kezdeményeztem a jelenleg élő
alvállalkozói szerződések módosítását, mely minden alvállalkozó részéről elfogadásra került.
A személyi jellegű kifizetések tekintetében a könyvvizsgálónk álláspontját elfogadva, - mely
szerint azokat felfüggeszteni nem lehet - 2020.06.17-ig a projekthez kapcsolódó alszámláról
rendeztük a kifizetéseket, 06.18-tól pedig a társaság főszámlájáról.
2020.06.23: A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. a Szombathely Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 273/2018. (X.25.) Kgy. sz. határozatában kért tájékoztatót a Bizottság 2020.
márciusi ülésre elkészítette, ami azonban a Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatti különleges jogrendre tekintettel a Bizottság
júniusi ülésén került előterjesztésre és 111/2020. (VI.23.) VISB számú határozatával
elfogadásra.
2020.07.09: Pénzügyminisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztálytól levélben kaptunk
értesítést a szabálytalansági eljárás megindításáról (2.sz. melléklet)
Szombathely, 2020.07.16

Dr. Kovácsné Takács Klaudia – ügyvezető

9

