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1. BEVEZETŐ
A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának javítása a társadalom szervezett
tevékenysége és közösségi erőforrások révén. A hatékony népegészségügy konkrét feladatai
mindenkor a népesség egészségi állapotából és az azt befolyásoló tényezőkből vezethetők le.
A népegészségügyi jelentések a döntéshozók és szakemberek számára készített rendszeres
beszámolók. A lakosság egészségi állapotát elemző tanulmány több évre visszatekintve
mutatja be a megyében és járásaiban végbement demográfiai változásokat, a megbetegedési
és halálozási viszonyok és egyes egészség meghatározó tényezők alakulását.
Az elemzés eredményeire támaszkodva fogalmazódhatnak meg a helyi problémák és azok
prioritásai, valamint határozhatóak meg a kiemelt szükségletekre alapozott, adekvát,
egészséget támogató stratégiák, programok.

Állapotleírá
s

Helyzetelemzés

Hatékonyságelemzés
Népegészségügyi
ciklus

Egészségfejlesztési
programok tervezése,
lebonyolítása
értékelése
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Szükségletek és
igények azonosítása,
rangsorolása
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2. ÖSSZEFOGLALÓ
A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által életre
keltett Megyei Egészség Fórum, mint prevenciós összefogás úttörő szerepet vállalt, és
nagyfokú felelősségérzetről tett tanúbizonyságot, amikor állást foglalt abban, hogy teljes
körben felvázolja a megye lakosságának egészségével, egészségének állapotával,
egészségügyi ellátásának jellemzőivel kapcsolatos tényeket, bizonyítékokat.
Tette ezt azzal a példa – és modellértékű kezdeményezéssel, amellyel a megye lakosságának
egészségi állapot-javításáért elkötelezett együttműködő partnerekkel közösen áttekinti a
megye népegészségügyi helyzetét, az egészségügyi ellátórendszer betegigényeknek,
egészségügyi tényeknek és bizonyítékoknak megfelelő átalakításának lehetőségeit.
A megye jelenlegi állapotában a nehéz helyzetben lévő megyék közé tartozik, amelynek
népessége folyamatosan fogy és öregszik. A statisztikai összevetésekből jól látható, hogy a
megye korfájából elfogy a lomb, egyre nagyobb hiány jelentkezik a fiatalabb és munkaképes
korosztályokból.
A megye településszerkezete kedvezőtlen, jellemző rá az apró, zsákfalvas szerkezet, mely
nagymértékben megnehezíti az infrastruktúra, ezen belül az egészségügyi szolgáltatások
elérését, azonos esélyű hozzáférését.
A megye lakosságának a fogyás és az öregedés tendenciája mellett komoly problémája a
polimorbid betegségekkel való terheltsége, az országos összehasonlításban is igen
kedvezőtlen morbiditási, mortalitásai adatai, illetve az ezekből számolt mutatói.
A megye háziorvosi ellátása, a mentőellátás, a gyógyszertári ellátás országos léptékkel mérve
jónak mondható. Ennek ellenére az alapellátás és járóbeteg – szakellátás nehezen képes
megbirkózni a velük szemben támasztott követelményekkel, a lakosság-közeli, definitív,
költséghatékony ellátások tömeges biztosításával. A betegellátás terhei ezért alapvetően a
fekvőbeteg ellátásban jelentkeznek, felesleges terheket róva ezen intézményekre.
Ezért is nagyon fontos, hogy a Megyei Egészség Fórum az elérendő egészségcélok
megfogalmazása, a feladatok meghatározása és végrehajtása, és az alkalmazott módszerek
keretében találja meg a járások és önkormányzataik, a civil szerveződések, karitatív
szervezetek és beteg érdekképviseletek között azt az összhangot, közös gondolkodást és
cselekvést, amely sikerrel vezethet el egy jobb élet és egészségesély-program modellértékű
megyei és járási megteremtéséhez.
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3. TERÜLETI ELHELYEZKEDÉS, TELEPÜLÉSSZERKEZET
Somogy megye a Dél-Dunántúl közepén a
Balaton és a Dráva folyó között terül el.
A megye területe 6.036 km2, az ország
területének 6,5%-a. A lakosság száma 2017. január 1.-én 306 698 fő volt, 2 417 fővel
kevesebb, mint 1 évvel ezelőtt, és 38 010 fővel kevesebb, mint 1990-ben.
Az ország 5. legnagyobb megyéje,
ahol a legkevesebben élnek.

Lakosainak számát tekintve az ország lakosságának 3,1%-a, és ezzel a 13. helyen szerepel a
megyék sorában.
A megyében 2013. január 1-én a területi közigazgatás átszervezése keretében 8 járás alakult:
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A megye településeinek (városokkal együtt) 74%ában a lakosok száma nem haladja meg az 1000
főt. Kiemelést érdemel az 500 lelket sem számláló
falvak magas aránya: 49,2%. A százalékos arányok évről évre növekednek.
A megye aprófalvas településszerkezete nehezíti, a zsáktelepülések esetében pedig szinte
teljesen megoldhatatlanná teszi az infrastrukturális fejlesztések megvalósítását, a
tömegközlekedés gazdaságos megszervezését, az oktatási és szociális alapellátások helyben
történő biztosítását.
A járások tekintetében a Tabi, Barcsi és Csurgói járásokban kiemelkedően magas az 1000, és
ezen belül is az 500 lelket sem számláló települések aránya (1. táblázat)
A megye településszerkezete
kedvezőtlen.

1. táblázat.

Megyei Egészség Fórum

6

Járás

Település

Barcsi
Csurgói
Fonyódi
Kaposvári
Marcali
Nagyatádi
Siófoki
Tabi
Összesen

Ebből: város

26
18
21
78
37
18
24
24
246

A települések aránya népességnagyságkategóriák szerint

1
1
4
4
1
1
3
1
16

–499

500–999

53,8
55,6
33,3
52,6
51,4
33,3
20,8
79,2
49,2

30,8
11,1
14,3
26,9
29,7
27,8
29,2
12,5
24,4

A megye népsűrűsége 2017. január 01.-én 51 fő/km2, országos viszonylatban (107 fő/km2) a
legritkábban lakott terület. A lakosság tehát jóval kisebb arányú az összlakosság számához
képest, mint a megye területe az ország területéhez arányítva.
A járások tekintetében területi megoszlásban igen nagy eltérések tapasztalhatók. A megyei
átlagot meghaladó járások a Kaposvári járás, valamint a Balaton partján elhelyezkedő járások
(1. ábra).
1. ábra. Népsűrűség járásonként, fő/km2
90
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40
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20
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0

72,3
51,5
29,3

Tabi

33,0

33,4

Csurgói

Barcsi

37,7

78,2

52,6

39,5

Marcali Nagyatádi

Somogy
megye

Fonyódi Kaposvári

Siófoki

4. DEMOGRÁFIAI HELYZETKÉP
4.1. A népesség korcsoportos megoszlása
A lakosság kormegoszlása kedvezőtlenül alakul. A
megye korfája szabálytalan, az elöregedő
társadalmakra jellemző alakot mutat hasonlóan
Magyarország és más európai ország népességének korfájához.
A korfa grafikusan az utóbbi évek alacsony termékenységét jeleníti meg. Nagyobbrészt a
változó népesedés-politika következtében igen nagyok az egyes nemzedékek létszáma közötti
különbségek. A korfa 35-39 éves kor alatt keskenyedik, a 35-44 és az 55-64 éves korosztály a
legnépesebb. A fiúk születéskori kissé nagyobb aránya kiegyenlítődik, és idősebb korban a
Aggasztó jelenség a népesség
öregedése.
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nők számaránya lesz nagyobb. A férfi-nő aránybeli különbségek az évek előrehaladtával
egyre szembetűnőbbek, jelezve a férfiak magas korai halálozását
Az 50-es évek társadalom-politikai döntései által keletkezett „demográfiai hullámok”
lecsengőben vannak, némi emelkedés tapasztalható a 20-24 korosztály körében (2. ábra).
Komoly gazdasági-társadalmi probléma forrása lehet, ha továbbra sem jelenik meg a
születések számában az újabb emelkedés. Nehéz terheket vetít elő a nagyszámú 60 év fölötti
korosztály nyugdíjba vonulása is.
2. ábra. A népesség száma nem és korcsoport szerint Somogy megyében 2016.
85-x
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Férfi

Nő

A lakosság öregedési folyamata a megyében kritikusnak mondható (2. táblázat).
A 65 év felettiek részarányának növekedése, a 15 év alatti lakosság arányának, valamint a
munkaképes férfiak létszámarányának országos viszonylatban is magas csökkenése előrevetíti
az eltartó és eltartott lakosság arányának komoly romlását.
2. táblázat. 15 év alatti és 65 év feletti lakosság részaránya Somogy megyében, DélDunántúlon és Magyarországon, 2006 és 2016 években
2006
Terület

15 év alatti
lakosság

2016
65 év feletti
lakosság

15 év alatti lakosság

16,9
16,0
15,8

13,6
13,7
14,0

aránya
Somogy megye
Dél-Dunántúl
Magyarország

15,5
15,2
15,4

65 év feletti lakosság

aránya
19,7
19,4
18,3

A korcsoportos eloszlás időbeli alakulását vizsgálva megállapítható, hogy fiatal korosztálynál
a fiúk népességbeli %-os aránya csökkenő, és kedvezőtlenebb, mint az országos arány
változása. A lányoknál a trend szintén folyamatos csökkenés, azonban az arány 2010-2012-ig
tartó időszakban közel azonos volt az országos értékekkel. Az országos átlag némi emelkedést
mutat (3. ábra).

Megyei Egészség Fórum
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3. ábra. Korcsoportos férfi, női népesség %-os aránya, 0–14 év
17
16

15,6

15

14,5

14

13,5

13
12

Magyarország
Somogy
megye

12,7

11

férfi

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

10

nő

Az idősebb korosztálynál mindkét nem esetében a %-os arány emelkedése az országos és
megyei szintnél magasabb mértékű (4 ábra).
4. ábra. Korcsoportos férfi, női népesség %-os aránya, 65-x év
24

23,3

22

21,8

20
18

Magyarország

16

15,7
14,4

14

Somogy
megye

12

férfi

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

10

nő

A csökkenés mind gazdasági, mind egészségügyi, szociális és oktatási rendszerre történő
kihatásával már most számolni kell!
A járások tekintetében területi egyenlőtlenségek figyelhetők meg. A 14 éven aluli lakosság
aránya a Kaposvári, valamint a társadalmi - gazdasági besorolás alapján hátrányos helyzetű
járásokban magasabb a megyei átlagnál (5. ábra).
5. ábra. 14 év alatti lakosság aránya %, 2016
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nő

férfi
16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

A 65 év feletti korosztály arányában a férfiak és a nők között 1,5 illetve 2-szeres, lényeges
eltérés tapasztalható. A Fonyódi járásban az időközben odavándorló állandó lakosság idősödő
kormegoszlása következtében a megyei átlagot meghaladó érték alakult ki (6. ábra).
6. ábra. 65 év feletti lakosság aránya %, 2016
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

férfi

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

nő

4.2. Élveszületések
A születések aránya az
országos átlagnál
alacsonyabb
Megyei Egészség Fórum

2016-ban az 1000 lakosra jutó élveszületések száma a
megyében 8,8 volt. Az arányszám értékének évek óta
folyamatos – az Európai Unióban tapasztaltnál nagyobb
10

mértékű – csökkenése után az utóbbi években kismértékű emelkedés tapasztalható, a vizsgált
időszakban minden évben az országos szint alatt (7. ábra). Az emelkedés mögött a 20-24 éves
korosztály populáción belüli relatív magas aránya állhat.
7. ábra. 1000 lakosra jutó élveszületések számának alakulása Somogy megyében és
Magyarországon
12
11
10
9,5
9

8,8

8
7
6
Somogy megye

Országos

Európai Unió

2015-ben az 1000 lakosra jutó élveszületések száma a Kaposvári kivételével a társadalmigazdasági szempontból hátrányosabb helyzetű járásokban volt magasabb a megyei átlagnál
(8. ábra).
8. ábra. 1000 lakosra jutó élveszületések számának területi megoszlása, 2015
11
10
9

8,5

8
7,2

7,5

8,7

8,8

8,8

9,0

9,2

7,6

7
6

4.3. Halálozás
A halálozási mutatók kritikusak,
országos viszonylatban a
legrosszabbak közé tartoznak.

Megyei Egészség Fórum

A megyében az 1000 főre jutó halálesetek
száma minden évben kedvezőtlenebb, mint az
országos, és lényegesen magasabb, mint az
Európai Unióban tapasztalt átlag. A 2015 évi
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kiugrás után a mutató csökkenő trendre váltott ismét (9. ábra).
9. ábra. 1000 főre jutó halálesetek száma Somogy megyében, Magyarországon
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

14,3
12,9

Somogy megye

Országos

Európai Unió

Az 1000 lakosra jutó halálozások számának területi egyenlőtlenségét vizsgálva
megállapítható, hogy Somogy megyében a mutató a legkedvezőtlenebbek közé tartozik,
Dunántúlon hasonló értéket egy megyében sem találunk.
10. ábra 1000 lakosra jutó halálozások számának területi megoszlása, 2015
22
19,7

20
17,1

18
16
14

14,5

14,7

14,9

15,1

15,9

16,0

13,1

12
10
8
6

4.4. Természetes szaporodás/fogyás
Az élveszületések és a halálozások
számának különbsége évek óta
negatív előjelű

Megyei Egészség Fórum

Az előbbi mutatók összevetéséből
következik, hogy az élveszületések és a
halálozások viszonyszáma a vizsgált
időszakban mindvégig negatív előjelű. Ez
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ellentétes az Európai Unióban tapasztalt viszonyokkal, ahol a népesség növekedésének
lassulása figyelhető meg. Az értékek tükrözik a 2016. év magasabb élveszületési arányszámát
(11. ábra).
11. ábra. Természetes szaporodás/fogyás alakulása Somogy megyében, Magyarországon
2
1
0
-1
-2
-3

-3,5

-4
-5

-5,6

-6
-7
-8
Magyarország

Somogy megye

EU

12. ábra. Természetes szaporodás/fogyás területi megoszlása, 1000 főre, 2015
0
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-8,3
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4.5. Születéskor várható élettartam
A születésekor várható élettartam
messze elmarad az Európai Uniós
átlagtól.

Megyei Egészség Fórum

Változatlan halálozási mutatók mellett a
2015-ben Somogy megyében született fiúk adott év halandósági viszonyai mellett - még
várhatóan 71,0, a lányok 77,8 évi élettartamra
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számíthatnak. A születéskor várható átlagos élettartam kismértékben, de folyamatosan
növekedett. Az emelkedés ellenére az érték nem haladja meg az országos átlagot.
Túl az országos összehasonlításon megállapítható, hogy a várható élettartam mindkét nemnél
elmarad az Európai Unióban megfigyelt szinttől. Ez az érték férfiak esetében 8,2, nőknél 6,4
év volt. (3. táblázat).
3. táblázat. Születéskor várható élettartam alakulása Somogy megyében, Magyarországon és
az Európai Unióban, 2001-2015
Férfiak

Nők

2001

2015

2001

2015

Somogy megye

67,3

71,0

75,4

77,8

Magyarország

68,2

72,1

76,5

78,6

Európai Unió

75,9

79,2

82,0

84,2

4.6. Csecsemőhalálozás
A megyében az 1000 élveszülöttre eső első életévét be nem töltött csecsemők halálozási
száma bizonyos ingadozás ellenére csökkent 2011-ig, ennek eredményeként – az országos
adatokhoz hasonlóan – lassan közelített az EU átlaghoz. Somogy megyében szinte minden
évben magasabb értékeket figyelhetünk meg. Sajnálatos tény, hogy 2012-2013. években
kiugróan magas volt a csecsemőhalálozás aránya, azonban a tendencia tovább nem
emelkedett. (13. ábra).
13. ábra. 1000 élveszülöttre jutó csecsemőhalálozás Somogy megyében, Magyarországon és
az Európai Unióban, 2000-2016
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4.7. Házasság, családtervezés
Az első házasságkötés és a
gyermekvállalás ideje
egyre későbbre tolódik.

Megyei Egészség Fórum

1980-ban a 20-25 éves nők – akik a drasztikus
abortusz ellenes törvény idején 1955-60 között
születtek - kiugróan magas létszámot képviseltek
(demográfiai csúcs). A második demográfiai hullám
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már 25-29 éves korosztálynál keletkezett. Napjainkban a legnépesebb a 35-44, illetve a 20-24
éves korcsoport. Ez utóbbi populációs többletnek köszönhető a születések számában
tapasztalt emelkedés.
A megye teljes termékenységi aránya egyezik az országos mutatóval, mely 1,3 (1000 nőre).
A házasságkötések számának és gyakoriságának alakulását vizsgálva elmondható, hogy
békeidőben még sosem volt ilyen alacsony, mint az ezredforduló környékén, de némi
emelkedés megfigyelhető. A válások arányában csökkenő tendencia tapasztalható (14. ábra).
14. ábra. 1 000 lakosra jutó házasságkötések, válások alakulása, 2000-2015
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15. ábra. Házasságkötések és válások területi megoszlása járásonként, 2015
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4.8. Terhességmegszakítás
A terhességmegszakítások száma
csökken, de így is csak minden 3.
terhességet vállalnak fel az anyák.
Megyei Egészség Fórum

A terhességmegszakítások arányszáma 1970től 1990-ig a felére csökkent. Somogy
megyében a mutató tendenciaszerűen
meghaladja az országos mutatót. Annak
15

ellenére, hogy a művi abortuszok száma sosem volt ilyen alacsony, régen nem született olyan
kevés gyerek, mint manapság. Figyelemfelkeltő az Európai Uniós adatoktól való lényeges
eltérés, mely sürgeti a hatékony egészségfejlesztési módszerek bevezetését ezen a területen,
hogy a nők a terhesség megelőzését válasszák annak megszakítása helyett (16. ábra).
16. ábra. 100 élveszületésre jutó terhesség-megszakítás Somogy megyében, Magyarországon
és az Európai Unióban, 2000-2016
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4.9. Belföldi elvándorlás
Az éves elvándorlás a megyében meghaladja a bevándorlást. Az ezer főre jutó bevándorlási
különbözet 2011-2014 között tovább nőtt, az érték 2014-ben -4,6 fő volt, 2016-ban -1,9 re
csökkent (19. ábra). A nemzetközi szempontból 2000-2011 után bevándorlás volt
tapasztalható. Elvándorlás 2014-ben kezdődött, de mértéke javuló tendenciát mutat.
Az utóbbi években megfigyelhető javuló vándorlási különbözet oka elsősorban az emelkedő
nettó átlagkeresetben, az egy főre jutó GDP kedvező alakulásában, a munkanélküliségi ráta
javulásában keresendő.
17. ábra. 1000 főre jutó belföldi vándorlás alakulása, 2000-2016
6
4
2

Belföld

0
Külföld
-2
-4
-6

5.

A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGE

5.1. Halandóság
5.1.1.

Haláloki struktúra

Megyei Egészség Fórum
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A prioritások sorrendje a vezető halálokok haláloki
struktúrában betöltött szerepe alapján alakult ki.
A megyében az országos viszonyokhoz hasonlóan a
keringési
rendszer
megbetegedései
okozta
halálozások dominálnak mindkét nemnél, 49,2
(2014: 49,7%). Szintén magas arányt képvisel a daganatok okozta halálozás, 25,8 (2014:
26,3%). Ezt a légzőrendszer megbetegedési által, 6,3 (2014: 4,8%), és az emésztőrendszer
megbetegedései által, 4,5 (2014: 4,9%). bekövetkezett halálozások követik. A sort a külső
okokra visszavezethető mortalitás, 3,9 (2014: 4,2%) zárja.
A megye haláloki
struktúrája hasonlóan
alakul, mint az országos.

Az utóbbi három elemzett haláloki kategóriánál a halálokok esetszámai lényegesen
alacsonyabbak, így országos szinttől eltérések adódhatnak. A haláloki statisztikában
bekövetkezett pozitív változások miatt nőtt az egyéb kategóriába sorolt halálozások aránya.
Az egyéb kategóriákba sorolhatóak nagyobb számban az endokrin, táplálkozási és anyagcsere
betegségek, ezen belül a diabetes, valamint a mentális és viselkedészavarok okozta
halálozások.
A haláloki struktúra szoros összefüggésben áll a népesség korösszetételével, ezáltal
alakulásának folyamata hasonlóan hosszadalmas és fokozatos (tehát bizonyos értelemben
kiszámítható és előrelátható). Az egészségügyi viszonyok fejlődése, az elöregedő társadalom
és a várható élettartam kitolódása az időskorhoz kötődő nem fertőző krónikus betegségek
túlsúlyát eredményezi. Tekintve, hogy 2015-ben az összhalálozások majdnem háromnegyede
a 65 év felettiek körében történt, nem férhet kétség a haláloki struktúra eddigi folyamatainak
stabilizálódásához.
Tíz időskorú közül nyolc a két vezető krónikus halálok, a keringésrendszeri betegségek és
rosszindulatú daganatok miatt veszti életét ma. 2000-ben az összhalálozások közel feléért a
keringési rendszer betegségei, több mint negyedéért a rákos megbetegedéshez köthető
halálokok voltak a felelősek, tehát a haláloki struktúrában továbbra is duális dominancia
érvényesül. Jóllehet az elmúlt több mint tíz évben csökkent a keringési rendszer és nőtt a
daganatos megbetegedések okozta halálozás, így míg az előbbi jelentősen hozzájárult a
születéskor várható élettartam emelkedéséhez, addig az utóbbi kontribúciója ehhez nem
számottevő.
Összhalálozás tekintetében mindkét nemnél haláloki struktúra arányaiban eltérés figyelhető
meg, de a vezető halálok a keringési rendszer betegségei, második a daganatos betegségek
(18. ábra).

18. ábra. Haláloki struktúra Somogy megyében, 0-X éves férfiak, nők, 2015
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A korai, 65 év alatti (korai) halálozás strukturális megoszlása lényegesen eltérő. A két fő
halálok 65 %-ban továbbra is keringési rendszer megbetegedései és a rosszindulatú
daganatok. Azonban a sorrend felcserélődött, a vezető halálok daganatos megbetegedések,
mely a nőknél dominánsan jelentkezik (19. ábra).
19. ábra. Haláloki struktúra Somogy megyében, 0-64 éves férfiak, nők, 2015
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5.1.2.

Általános halandóság

A népesség a fejlett egészségkultúrájú országokéhoz hasonlóan folyamatosan öregedő
populáció, emiatt ha a halandóság szintje hosszabb távon nem változik vagy romlik, akkor az
növeli az elhunytak számát. A folyamatot képes ellensúlyozni az általános mortalitás javulása,
ami pedig csökkenti a halálozások számát. Azt, hogy a halálozások irányzata csökken,
növekszik, vagy éppen stagnál, a két összetevő hatásának eredője határozza meg.
Somogy megye tényleges, és az országos értékekből származtatott várt halálozási aránya
mindkét nem esetében szignifikánsan meghaladja Magyarország indexszámát. (20. ábra).
20. ábra. Standardizált halálozási hányados, férfi, nő [%]: Összhalálozás, 0-x év

Standardizált mutatók esetében nem tapasztalunk olyan mértékben rossz eredményeket, mint
amikor az 1000 főre jutó arányszám a vizsgálat tárgya. Ennek magyarázata, hogy a megye
korösszetétele nem kedvező, az országos viszonylatban magas az idősek aránya, akik körében
gyakoribb a halálozás.
Az általános halálozás esetében a férfiak körében az érték a megfigyelt időszakban az
országos átlaghoz közelítve csökken, nőknél a változások mértéke kisebb arányú (21. ábra).
21. ábra. Általános halálozás Somogy megyében, Magyarországon és az Európai Unióban,
férfiak, nők, 2001-2015
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A korai halálozás tekintetében az összhalálozás mindkét nem esetében szignifikánsan
meghaladja az országos átlagot (22. ábra).
22. ábra. Standardizált halálozási hányados, férfi, nő [%]: Összhalálozás, 15-64 év

Nem és korspecifikus halandóság

5.1.3.

A nemek közötti halandóság különbsége a csökkenés ellenére még mindig számottevő. Ha a
korspecifikus mortalitási rátákat vizsgáljuk, a férfiak halandósága minden korcsoportban
meghaladja a nőkét, de ez a különbség az egyes életkorokban jelentős differenciáltságot
mutat. 2000-ben a legnagyobb különbség 15 és 59 éves kor között van, ott a férfi mortalitás
több mint két és félszerese a nőkének. 2015-ben is ugyanazokban a korokban a legjelentősebb
a többlet, de a differencia a két és félszeres szint alá süllyedt. A 15–59 éves nők és férfiak
halandósága a vizsgált időszakban közeledett egymáshoz. Ennek hátterében részben az
idősebb nők férfiakéhoz egyre inkább hasonló életmódja, életvitele és munkatempója állhat,
részben pedig az a jelenség, miszerint a megfigyelési időszakban a férfiak halandósága mind
abszolút, mind relatív mértékben jobban csökkent, mint a nőké.
23. ábra. Korcsoportos standardizált halálozási arányszám 100 000 főre, 2015
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5.1.4.

A keringési rendszer betegségei miatti halálozás alakulása

A
megye
lakosságának
standardizált
halálozási hányadosa a keringési rendszer
betegségei okozta halálozásnál mindkét
nemnél szignifikáns szinten kedvezőtlen
eltérést mutat az országos 100 %-os értéktől.
Az értékek a nők esetében a Dunántúl tekintetében az egyik legrosszabb helyzetet tükrözik
(24. ábra).
Mindkét nemnél a vezető halálok a
keringési rendszer betegségei.

24. ábra. Standardizált halálozási hányados, férfi, nő [%]: Keringési rendszer, 0-x év

A várható élettartam alakulására a legnagyobb hatást a keringési rendszer betegségei okozta
halálozás fejti ki. A halálozás általános trendje csökkenőnek minősíthető. Hazánkban e
betegségcsoport által bekövetkezett halálozásnak EU-átlaghoz viszonyított relatív kockázata
közel kétszeres. Figyelemre méltó, hogy a nők halálozási arányszáma jóval alacsonyabb,
mint a férfiaké (25. ábra). A betegségcsoporton belül a magasvérnyomás, az ischemiás
szívbetegségek, valamint a cerebrovascularis betegségek okozta halálozások érdemelnek
említést az országos átlagot meghaladó érték miatt.
25. ábra. A keringési rendszer okozta halálozás (BNO-10: I00-I99) alakulása Somogy
megyében, Magyarországon és az Európai Unióban, férfiak, nők, 2001-2015
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A korai halálozás a keringési rendszer okozta halálozást tekintve mindkét nem esetében
magasabb az országos mutatókhoz viszonyítva (26. ábra.).
26. ábra. Standardizált halálozási hányados, férfi, nő [%]: Keringési rendszer, 15-64 év

5.1.5.

A rosszindulatú daganatok okozta halálozás alakulása.

A daganatos megbetegedések
előfordulásának gyakorisága
növekedhet a jövőben a születéskor
várható élettartam emelkedésével.

A daganatok miatt bekövetkezett
halálozás területi megoszlását vizsgálva
elmondható, hogy Somogy megyében az
érték a férfiaknál az országos átlagnál
magasabb, a nők esetében az eltérés
kedvező (27. ábra).

27. ábra. Standard halálozási hányados, férfi, nő [%]: Rosszindulatú daganatok, 0-x év

A vizsgált időszakban a daganatos halálesetek a férfiak körében kétszeres értéket mutatnak a
női lakosság körében tapasztalt adatokhoz viszonyítva. A nők alacsonyabb daganatos
halálozása – többek között - a női daganatos betegségek viszonylag jobb terápiás eredményeit
tükrözi. A férfiak haláleseteinek mintegy fele három daganatcsoport – a légcső, a hörgő és a
tüdő rosszindulatú daganata; vastag-, és végbél daganatok; illetve az ajak, szájüreg és a garat
rosszindulatú daganata – miatt következett be. Különösen kiugróan magas a tüdőrák, amely
daganattípus közvetlen kapcsolatba hozható a magas dohányfogyasztással.
Valószínűleg a fokozódó női dohányzás következményeként a nők daganatos halálozásában
az ez idáig 3. helyen álló légcső-, hörgő- és tüdőrák okozta halálozás a vezető halálok. Ezt
követi az emlőrák a vastag-, és végbél daganataival közel hasonló súllyal.
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A daganatok okozta halálozás változó képet mutató alakulásában csökkenő tendencia
figyelhető meg; a férfiaknál az országos átlagnál magasabb, a nőknél kissé magasabb, vagy
hasonló értékekkel (28. ábra).
28. ábra. A daganatos megbetegedések (BNO-10: C00-D48) okozta halálozás alakulása
Somogy megyében, Magyarországon és az Európai Unióban, 2001-2015
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A korai halálozás a férfiaknál szignifikánsan meghaladja az országos mutatók alapján várt és
tényleges adatok hányadosát, nők esetében is magasabb az érték (29. ábra.)
29. ábra. Standard halálozási hányados, férfi, nő [%]: Rosszindulatú daganatok, 15-64 év

5.1.6.

Az emésztőrendszer megbetegedései okozta halálozás alakulása.

Ebben a haláloki csoportban
meghatározó súlyú, és jelentőségű
a krónikus májbetegség és
májzsugor okozta halálozás.

Megyei Egészség Fórum

Az
emésztőrendszeri
megbetegedések
adatainak területi megoszlását vizsgálva
elmondható, hogy a megyében a férfiak
esetében az országos átlagnál kedvezőtlenebb
a helyzet. A nőknél alacsonyabb értéket
tapasztalhatunk (30. ábra).
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30. ábra. Standardizált halálozási hányados, férfi, nő [%]: Emésztési rendszer, 0-x év

A halálhoz vezető emésztőrendszeri betegségek alakulása megyei, országos szinten a
férfiaknál riasztó képet mutatott 1997-ig. Ezen időszak után fokozatos csökkenés figyelhető
meg. A nők esetében kedvezőbb a helyzet (31. ábra).
A haláloki csoporton belül a krónikus májbetegség a férfiak esetében a halálozás 67,1%, nők
esetében 25,9%-ában a felelős. A májbetegségeken belül az alkoholfogyasztásra
visszavezethető halálozás jelentős mindkét nemnél (88,5; 77,3%).
31. ábra. Az emésztőrendszer megbetegedései okozta (BNO-10: K00-K92) halálozás Somogy
megyében, Magyarországon és az Európai Unióban, férfiak, nők, 2001-2015
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A korai halálozás tekintetében az emésztőrendszer okozta halálozás mindkét nem esetében
kedvezőtlenebb képet mutat dunántúli viszonylatban (32. ábra.)
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32. ábra. Standardizált halálozási hányados, férfi, nő [%]: Emésztési rendszer, 15-64 év

5.1.7.

A légzőrendszer megbetegedései okozta halálozás alakulása

A légzőrendszer
megbetegedései okozta
halálozás csökken.

A
légzőrendszer
megbetegedései
miatt
bekövetkezett halálozások mutatói nők esetében
kedvezőbb helyzetre utalnak, mint az országos
átlag (33. ábra).

33. ábra. Standardizált halálozási hányados, férfi, nő [%]: Légzési rendszer betegségei okozta
halálozás, 0-x év

A légzőrendszer megbetegedései okozta halálozások aránya férfiak esetében a 80-90-es
években magasabb volt, mint az országos adat; ezután az átlaghoz való közelítés figyelhető
meg változó trendekkel (34. ábra).
34. ábra. A légzőrendszer megbetegedései okozta ((BNO-10: J00-J99) halálozás Somogy
megyében, Magyarországon és az Európai Unióban, férfiak, nők, 2001-2015
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A korai halálozás tekintetében a területi megoszlás a nők esetében a Dunántúlon
szignifikánsan a 2. legkedvezőtlenebb helyzetet tükrözi (35. ábra.)
35. ábra. Standard halálozási hányados, férfi, nő [%]: Légzési rendszer betegségei okozta
halálozás, 15-64 év

5.1.8.

A külső okokra visszavezethető halálozás miatti halálozás alakulása.

A halálos kimenetelű önkezű ártás, és balesetek okozta halálozás tényleges számadatai
mindkét nemnél alacsonyabbak az országos mutatók alapján származtatott várható értékhez
viszonyítva (36. ábra).
36. ábra. Standard halálozási hányados, férfi, nő [%]: Külső okok miatt bekövetkezett
halálozás, 0-x év

A morbiditás és mortalitás külső okai miatti halálozás aránya a 90-es évek közepétől mindkét
nemnél az országos trendhez igazodva, évek óta csökken (37. ábra).
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37. ábra. Morbiditás és mortalitás külső okai (BNO-10: V01-Y98) miatt bekövetkezett
halálozás Somogy megyében, Magyarországon és az Európai Unióban, 2001-2015
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A korai halálozás vonatkozásában megfigyelhető mindkét nem tekintetében, hogy a Dunántúl
lényegesen kedvezőbb helyzetben van, mint az ország Dunától keletre eső területe. Férfiak
esetében nem szignifikáns módon kissé magasabb az érték az országos mutatóknál (38. ábra).
38. ábra. Standard halálozási hányados, férfi, nő [%]: Külső okok miatt bekövetkezett
halálozás, 15-64 év

5.1.9.

Egészségügyi szolgáltatáshoz köthető megelőzhető halálozás

Az országos lakossági egészségfelmérés során meghatározásra került az egyes régiókban,
megyékben a tudatosabb egészségügyi ellátásszervezéssel, a megelőző szemléletre épülő
gyógyítással az elkerülhető halálesetek mértéke. A magas vérnyomással összefüggő
kórképekben, valamint a tüdőgyulladással kapcsolatos esetekben jelentős tartalékok
mutathatók ki a gyógyító – megelőző ellátás területén. Érdemes még ezen kívül odafigyelni a
cukorbetegek gondozására, valamint a heveny felső légúti panaszok kezelésére is.
A női lakosság esetében elsősorban az agyér betegségek megfelelő szintű és gyorsaságú
ellátásában mutatkoznak jelentős tartalékok. A légző rendszeri betegségek megelőzésével és
gyógyításával kapcsolatban – ha kisebb mértékben is – de ugyanazon megállapítások
érvényesek, mint a férfiak esetében. Ugyanez a helyzet a cukorbetegek gondozása terén is. Új
elemként jelenik meg ugyanakkor a kismedencei rosszindulatú daganatok terén kihasználatlan
prevenciós, és gyógyító protokollok okozta elkerülhető halálozás.
Összességében meg kell állapítani, hogy mind a férfiak, mind a nők esetében a gyógyító
megelőző ellátás keretén belül elkerülhető halálozás tekintetében a területi megoszlást
vizsgálva a megye mutatói meghaladják az országos értékek alapján várt adatokat (39. ábra).
39. ábra. Egészségügyi szolgáltatáshoz köthető megelőzhető halálozás, férfiak, nők
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Somogy megyében a gyógyító-megelőző ellátással elkerülhető halálozás szintjei a
férfinépesség és a nőnépesség vonatkozásában jelentősen eltérnek egymástól, jól látható
statisztikai „szinteltolódással” jelentkeznek. Az idősoros elemzésnél folyamatos javulást
tapasztalunk (40. ábra). Ez mindenképp az itteni ellátórendszeri struktúra és az abban
dolgozók orvos – szakmai szintjének dicséretét jelenti.
40. ábra. Egészségügyi szolgáltatáshoz köthető megelőzhető halálozás, Somogy megyében,
Magyarországon, 2007-2015
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5.1.10. Elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozás
A prevenció hiányából előforduló halálozások elemzése során megállapítható, hogy a férfi
lakosság körében az eddig ismerteken kívül jelentős mértékű az idült alkoholizmus, valamint
a közúti gépjármű balesetek okozta elkerülhető halálozás. Szintén figyelemfelkeltő, és a
korábbi fejezetben bemutatott tüdő és felső légúti panaszokhoz hasonló az itt megjelenő,
nagymértékű elkerülhető haláleset, a légző rendszeri daganatok esetében. Ezen adatok
együttesen a dohányzás, mint meghatározó rizikótényező túlzott jelenlétét feltételezik a
megyében. Ezt a képet erősítik a keringési rendszer területén megismert mortalitási mutatók
is.
Összességében megállapítható, hogy az elsődleges prevencióval elkerülhető halálesetek terén
a megye mutatói nők esetében kedvezőbbek az országos adatoknál, férfiak esetében
meghaladják azt (41. ábra).
41. ábra. Elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozás
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A gyógyító ellátás terén tapasztalt különbségek miatt ezért ez a jelenség inkább tekinthető a
központilag szervezett és támogatott elsődleges prevenció hiányának. Ez a hiány ugyanakkor
nem lehet magyarázat a továbbiakban a megyei elsődleges prevenciós programok
elhalasztására.
Az idősoros elemzésnél az utóbbi években javulást tapasztalunk (42. ábra).
42. ábra. Prevencióval megelőzhető halálozások alakulása
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5.2. Megbetegedések
5.2.1.



A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőttek megbetegedéseinek aránya

Mind a megyei, mind az országos adatok vizsgálatánál a főbb betegségcsoportokban
jelentős emelkedés tapasztalható. A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőttek
betegségei jelentős részben meghaladták az országos adatok alapján várható értéket.
A leggyakoribb megbetegedések a magas vérnyomás, az ischemiás szívbetegség és a
lipoprotein anyagcsere rendellenességei. (4. táblázat, 43. ábra).

4. táblázat. Betegségek aránya a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett felnőtt lakosság
körében 100 000 19 éves, vagy idősebb lakosra Somogy megyében és Magyarországon
(2005-2015)
Magyarország

Somogy megye

Betegségek
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2005

2007

2009

2011

2013

2015

4395

5247

5417

5374

5388

6666

3699

4593

4717

4690

4700

5758

2293

3602

4331

5118

5633

6153

1944

3015

3567

4030

4040

5366

Asthma (J45)

1951

2954

3419

3888

4246

4652

1763

2661

3100

3432

3440

4149

Átmeneti agyi ischemiás attakok (G45. G46)

1313

1602

1768

1881

1883

1762

1695

2308

2481

2461

2466

2678

Cerebrovascularis betegség (I60-I69)

3912

6248

6977

7247

7433

7446

3366

5492

6055

6148

6152

6928

Diabetes (E10-E14)

7649

9589

10449

11562

11898

12133

6762

8728

9741

10722

10750

11392

Gyomor-. nyombél-. gastrojejunális fekély (K25K28)

3863

4580

4325

2750

2800

2343

2885

3299

3141

2433

2444

2200

A csontsűrűség és a csontszerkezet
rendellenességei (M80-M85)
A vér és vérképző szervek. immunrendszer bet.
(D50-D89)

Idült alsólégúti betegségek (J40-J44)

5084

5606

6014

6460

6901

7636

3413

4088

4234

4552

4559

6220

Ischemiás szívbetegség (I20-I25)

11842

15075

14940

15110

15331

15298

9046

12575

13454

13501

13504

13957

Lipoprotein anyagcsere rendellenességei (E78)

7613

12106

14304

16582

16600

16992

6532

10613

12542

14336

14340

15813

Magasvérnyomás (I10-I15)

32064

37305

38939

40047

41353

40573

24834

31860

34054

34828

34827

35316

Májbetegségek (K70-K77)

2549

2569

2644

2670

2678

2680

2045

2102

2042

2094

2100

2147

Rosszindulatú daganatok (C00-C97)

2699

3183

3375

3544

3691

4172

2328

2967

3207

3376

3382

3978
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43. ábra. A leggyakoribb betegségek arányának alakulása a háziorvosi szolgálathoz
bejelentkezett felnőtt lakosság körében 100 000, 19 éves, vagy idősebb lakosra Somogy
megyében és Magyarországon (2005-2015)
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5.2.2.



A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett kiskorúak betegségeinek a száma
magasabb az előző években tapasztaltaknál a kiemelt betegségcsoportok tekintetében.
A gyermekek körében az asthma, a vér- és a vérképzőszervek betegségei és a
vashiányos anaemia fordul elő leggyakrabban (5. táblázat, 44. ábra).

5. táblázat. Betegségek aránya a házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett gyermek
lakosság körében 100 000 0-18 éves lakosra Somogy megyében és Magyarországon (20052015)

A csípő veleszületett deformitásai (Q65)

Magyarország

Somogy megye

Betegségek
2005

2007

2009

252

2011

2013

2015

2005

2007

2009

2011

2013

2015

430

527

455

628

595

175

352

418

458

557

689

A keringési rendszer veleszületett
rendellenességei (Q20-Q28)
A szemizmok, binokuláris. szemmozgás, az alk.
és fénytörés betegségei (H49-H52)
A vér és a vérképző szervek. immunrendszer bet.
(D50-D89)

728

931

976

1030

1076

1330

799

950

1075

1143

1261

1404

4271

3731

4182

4127

4061

4059

3712

3791

3643

3646

3686

3946

6163

6671

8193

8605

9662

11071

4512

5308

5876

6470

7145

7877

Asthma (J45)

6152

8183

8740

9420

9499

10518

3992

5466

6403

7234

7512

8055

Deformáló hátgerinc elváltozások (M40-M43)

5326

5657

4698

5155

6626

7287

3214

3579

3308

3527

3824

4095

Diabetes (E10-E14)

301

382

353

395

387

478

192

228

274

302

306

328

Epilepszia (G40)

1176

1372

1257

1397

1260

1484

651

781

830

817

820

871

Kalóriatöbblet miatti elhízás (E66.0)

3312

2776

3688

3258

2804

3367

3208

3432

3014

2887

2536

2518

Magasvérnyomás (hypertensív) betegségek (I10I15)

728

775

878

1107

1228

1448

639

729

840

850

817

832

Vashiányos anaemia (D50)

4758

4038

4732

5017

5504

5888

3719

4059

4176

4533

5022

5372
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44. ábra. A leggyakoribb betegségek arányának alakulása a háziorvosi szolgálathoz
bejelentkezett lakosság körében 100 000 0-18 éves lakosra Somogy megyében és
Magyarországon (2005-2015)
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6. MÓDSZERTAN
A megye lakosságának egészségi-állapot leírásához demográfiai, mortalitási-morbiditási
adatok kerültek felhasználásra.
A településszerkezeti, demográfiai adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal területi
évkönyve.
A mortalitási helyzet elemzéséhez a halálozási adatok forrása az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal Halálozási és Megbetegedési Mutatók Információs Rendszere (HaMIR).
A morbiditási jellemzők a KSH adatbázisából (http://www.ksh.hu) származnak.
A halálozás időbeni változásának vizsgálatára standardizált halálozási arányszám (SHA)
került alkalmazásra. Az SHA azt mutatja, hogy mekkora lett volna a halálozás az index
populációban, ha ugyanolyan lett volna a koreloszlás, mint a standard populációban. A
standard az 1976-os „Európai Standard Populáció”.
A területi halálozási különbségek kimutatására standardizált halálozási hányados (SHH) lett
számolva. Ez a mutató százalékos formában fejezi ki a vizsgált terület lakosainak halálozását
az országos átlaghoz (100%) viszonyítva. A SHH az elemzett népességcsoportban megfigyelt
halálesetek tényleges számának és az országos halálozási szint szerint várható halálesetek
számának hányadosaként lett számolva.
Amennyiben a vizsgált lakosságcsoport halandósága
- az országos szinttől nem különbözik, akkor az
- az országos szintnél alacsonyabb, akkor az
- az országos szintnél magasabb, akkor az

Megyei Egészség Fórum
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SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246
e-mail: biro.norbert@som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SMÖ/18-41/2017/Ált.

ELŐTERJESZTÉS
pályázat benyújtásáról a Megyeháza épületegyüttesének fejlesztésére
A volt levéltári épület megüresedésének ténye már évek óta ismert volt, ezért Somogy Megye
Integrált Területfejlesztési Programjában és Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájában is szerepelt a rossz műszaki állapotban lévő, városképet
rontó épület helyreállítása és új funkcióra való átalakítása.
A Vármegyeháza épületegyüttes déli épületének felújításáról szóló 64/2016.(XII.9.)
közgyűlési határozat 1. pontja szerint a Közgyűlés elhatározta a volt levéltár épületének
felújítását a Somogy megyei TOP 3.2.1-16 kódjelű az „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című pályázat benyújtásával. A felújítás további forrása a Kaposvár Modern
Városok Programjában tervezett 400 millió Ft. A határozat 3. pontja a pályázat
előkészítéséről, a tervezők kiválasztásáról, a hivatali munkatársak bevonásával a pályázat
elkészítéséről, a jognyilatkozatok elnöki aláírásának felhatalmazásáról szól. A 3. pont szerint
a pályázati dokumentációt „tekintettel az épület funkciójának az e folyamatban történő
meghatározására” a benyújtás előtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni.
A funkció meghatározásra került a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Somogy Megyei Önkormányzat közötti megállapodásban. A volt levéltári épület felújításáról
és múzeumi célokra való átalakításáról szóló megállapodást a Közgyűlés 29/2017.(III.2.)
határozatával már jóváhagyta, és a pályázatot előkészítő tervezési folyamatban is ezen
funkció szerepel a pályázati előkészítő anyagban.
A határozat végrehajtása során a Hivatal munkatársai megkezdték az előkészítő feladatokat,
melyek az alábbiak:
- a megyei jegyző a pályázati felhívás megjelenését követően kijelölte a projekt terv
elkészítésében, a tervezési folyamat koordinálásában, és a pályázati felültre való
projekt előkészítéssel kapcsolatos feladatokra a következő köztisztviselőket: Lengyel
Gábor projektmenedzser, Szép Lajos műszaki projektmenedzser, Fábián Éva megyei
főépítész, Farkas Diána pénzügyi projektmenedzser; tisztségviselői felelős: dr.
Sárhegyi Judit megyei jegyző Biró Norberttel történő rendszeres egyeztetés mellett.
- A megyei önkormányzat beszerzési szabályzata alapján Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatával együttes ajánlatkérőként beszerzésre került az akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat elvégző vállalkozás, az ÉSZ-KER Kft.
személyében,
- a megyei önkormányzat beszerzési szabályzata alapján Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatával együttes ajánlatkérőként beszerzésre került a generál-tervezési
feladatokat ellátó vállalkozás, a Magyar Kreatív Mérnök Kft. személyében.
A tervezők a volt levéltár épület felmérése során – figyelembe véve a TOP.3.2.1-16 kódjelű
pályázat fajlagos költségkorlátait - tájékoztatták a Megrendelőket (SMÖ és KMJV), hogy a
két önkormányzat szándéka szerint a ”Modern Városok Program” kaposvári keretében 400
millió Ft összeggel szereplő „A volt Levéltár épület rekonstrukciója és új funkció kialakítása”
című projekt megvalósításának nincs akadálya. A megyei önkormányzat számára a TOP
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3.2.1-16 számú pályázati konstrukcióban rendelkezésre álló 1 milliárd Ft összegű támogatás
helyett azonban - a fajlagos költségkorlátok miatt - 337 millió Ft használható fel a volt
levéltár energetikai korszerűsítésére. Az energiahatékonyságot növelő építési tevékenységek a
volt levéltár épületen a következők: hőszigetelő homlokzatvakolat, nyílászáró-csere,
napelemek a déli tetősíkon, korszerű világítás, padlásfödém hőszigetelés, új fűtési rendszer,
akadálymentesítés. A „Modern Városok Program” hazai forráskerete az egyéb építési,
restaurálási feladatra, és a múzeumi funkció kialakítására fordítható.
Mindezen építési tevékenységek megalapozásához Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata megbízásából a nyár közepére elkészültek a műemléki védettségű épületekre
a jogszabályokban előírt előkészítő munkák: építéstörténeti tudományos dokumentáció,
felmérési terv, restaurátori szakvélemények.
A levéltári épület energetikai átvilágítása és a pályázati keretek közé illesztése során kiderült
337 millió Ft-os összeghatár miatt - tekintettel a Somogy megyei ITP-ben a megyei
önkormányzat számára nevesített 1 milliárd Ft hatékony kihasználására is - a pályázat
készítésébe bevonásra került a Megyeháza épülete. A pályázati kiírás lehetővé teszi a két
épület egy pályázatból történő, egyidejű energiahatékonyságának javítását. A Megyeháza
fűtési költsége nagyon magas, az északi ablakok rendkívül rosszul zárnak, az északi tájolású
irodák, a Nagyterem hűvös a fűtési szezonban. A TOP pályázattal lehetőség van a fűtési
rendszer korszerűsítésére, a homlokzati nyílászárók korszerűsítésére / cseréjére, a
padlásfödém hőszigetelésére, homlokzatjavítási munkákra 429 millió Ft összeghatárig.
Az újonnan felmerült tervezési feladat miatt azonban a pályázat benyújtásáig az összes
beadandó munkarész elkészítésére kevés lett volna az idő, így az Irányító Hatóságtól a
pályázati határidő meghosszabbítását kértük, aminek eredményeképp a határidő 2017.
szeptember 15. napjáról szeptember 29. napjára módosult.
A volt levéltár épületre fordítható pályázati összeg módosulása, és a megyeháza épületének
bevonása szükségessé teszi a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2017. március
20-án megkötött együttműködési megállapodás módosítását:
- a megállapodásba bekerül a megyeháza épületének felújítása is 3. számú
beruházásként,
- a megállapodásban nevesített 1 milliárd Ft összeget módosítani szükséges a
ténylegesen ráfordítható 337 millió Ft összegre,
- egyebekben a megyei önkormányzatnál történt személyi változás miatt
kapcsolattartási- és bíráló bizottsági személyi változtatást vezettünk át.
Az együttműködési megállapodás módosító iratát az előterjesztés 1. sz. melléklete
tartalmazza, míg a módosító irat alapján eszközölt módosításokat színesen kiemelve
elkészített egységes szerkezetű együttműködési megállapodás tervezetet a 2. sz. melléklet.
A pályázati dokumentáció elkészítése – tekintve a folyamatosan szolgáltatott műszaki
adatokra – az előterjesztés készítésének, és kiküldésének idején még folyamatban van, így azt
– pontosabban az EPTK-n kívül dokumentálható részét, a projekt tervet – az előterjesztés 3.
számú mellékleteként csak később tudjuk a T. Közgyűlés rendelkezésére bocsátani, amiért ez
úton kérjük szíves megértésüket.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fontos célok elérése érdekében a Megyeháza épületén
elvégezhető munkákkal kiegészített TOP pályázatról szóló tájékoztatást, és a tervezettnél
bővebb tartalmú pályázat benyújtását, valamint ehhez kapcsolódóan a Kaposvár Megyei Jogú
Várossal megkötött együttműködési megállapodást szíveskedjen jóváhagyni.
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Határozati javaslat:
1.

A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Somogy megyei TOP 3.2.1-16 kódjelű,
az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra a
Somogy Megyei Önkormányzat a „Megyeháza épületegyüttesének energetikai
korszerűsítése” című pályázatát benyújtsa, amely a Megyeháza épületegyüttesének
mindkét épületére kiterjed. A közgyűlés elrendeli, hogy a volt levéltár épület
vonatkozásában a Kaposvár Modern Városok Programról szóló 1803/2015. (XI. 10.)
Kormányhatározat 9. pontjában foglalt 400 millió Ft forráskoordinációját a pályázat
benyújtása során figyelembe kell venni.
Felelős:

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: 2017. szeptember 29.
2.

A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az 1. pont szerinti
projekt végrehajtásával kapcsolatos támogatási szerződés aláírására, és a megvalósítás
végrehajtásával kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat, intézkedés megtételére,
kötelezettség vállalására a Kaposvár Modern Városok Programról szóló 1803/2015. (XI.
10.) Kormányhatározat 9. pontjában foglalt 400 millió Ft forráskoordinációjával a
megvalósítás során is.
Felelős:
Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

3.

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a
Kaposvár Megyei Jogú Város és a Somogy Megyei Önkormányzat között 2017. március
20-án megkötött együttműködési megállapodás módosítását.
Felelős:

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke,
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata jóváhagyását követően
haladéktalanul
4.

A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri az Elnököt, hogy a projekt állásáról a közgyűlést
folyamatosan tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

Kaposvár, 2017. szeptember 20.

Biró Norbert
Az előterjesztést készítette:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
1. sz. módosítása(tervezet)
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amely létrejött egyrészről

Somogy Megyei Önkormányzat
székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
törzskönyvi azonosító szám: 731322
adószám: 15731326-1-14
statisztikai számjel: 15731326-8411-321-14
képviseli: Biró Norbert a közgyűlés elnöke és dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (együttesen)
mint Tulajdonos (a továbbiakban: „Tulajdonos”),
másrészről
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731597
adószám: 15731591-2-14
statisztikai számjel: 15731591-8411-321-14
képviseli: Szita Károly polgármester
mint Beruházó (a továbbiakban: „Beruházó”),
(aA Tulajdonos és Beruházó (a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:2017. március 20-án együttműködési
megállapodás jött létre, melyet Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak:
1.

Felek az 1. pontban felvett BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK című fejezetet az alábbi 1.1.5.
ponttal egészítik ki:
1.

1.1

Előzmények

1.1.1

Felek megállapítják, hogy Tulajdonos 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képezi a kaposvári
12/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott „Levéltár, egyéb épület” megjelölésű-, természetben a
7400 Kaposvár, Fő utca 10. szám alatt található belterületi ingatlan.
Felek megállapítják, hogy Beruházó a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016 (VIII.24.) Kormányrendelet értelmében a „Kaposvár egykori levéltárépület
rekonstrukciója és új funkció kialakítása” elnevezésű projekt vonatkozásában 400 millió Ft
támogatásban részesült, mely felhasználásával Beruházó az ingatlan déli területén található
önálló, korábban a levéltár elhelyezésére szolgáló épületen (továbbiakban: Ingatlanrész)
illetve azzal kapcsolatosan építéstörténeti tudományos dokumentációt, kutatási tervet, kutatási
dokumentációt, restaurálási tervet (bútor, üveg, falfestés, nyílászárók), restaurálási
dokumentációt, értékleltárt kíván készíteni és nem energetikai célú korszerűsítési, restaurálási,
rekonstrukciós, és új funkció kialakítását szolgáló beruházásokat, bontási munkákat kíván
végezni, ezekhez kapcsolódóan hatósági díjakat, szakértői szoláltatásokat, költözést, közmű
díjakat
finanszíroz.
(továbbiakban
1.
számú
beruházás)
Felek megállapítják továbbá, hogy Tulajdonos a 64/2016 (XII.9.) sz. közgyűlési határozata
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alapján elhatározta, hogy a TOP – 3.2.1-16 kódjelű Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése című pályázatot 1 milliárd Ft összegben benyújtja, összhangban a 23/2015
(V.8.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott, és 61/2016 (XII.9.) sz. közgyűlési határozattal
módosított Integrált Területi Program 3.3. „A TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja
elnevezésű” fejezetében foglaltakkal, mely szerint a keretösszeg felhasználási módok szerinti
megosztásnál meghatározásra került, hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Program,
valamint a megye Integrált Területi Programjának hatékony végrehajtása során a szükséges
korszerű intézményi infrastruktúra biztosítását segítve a 3. prioritás keretében a 3.2.
intézkedés forráskeretéből legalább 1 Mrd Ft-ot a Somogy Megyei Önkormányzat
tulajdonában és/vagy fenntartásában levő ingatlanok fejlesztéseinek támogatására szükséges
allokálni. Mindez összhangban van a Kaposvár Modern Városok Program
kormányhatározatának 9. pontjában foglaltakkal (1803/2015. (XI. 10.) Kormányhatározat).
(továbbiakban 2. számú beruházás).
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1.1.2
1.1.3

A Felek rögzítik, hogy az Ingatlanrészen az 1. és 2. számú beruházások munkálatai csak
együttesen, egyidejűleg valósíthatók meg (a továbbiakban együttesen: „Beruházások”).
A Beruházások központi költségvetési forrásból, valamint európai uniós támogatásból
valósulnak meg.
1.1.4 1.1.5.Felek rögzítik, hogy az e megállapodás tárgyát képező volt levéltár épület
funkcióváltásán és energetikai korszerűsítésén felül a Tulajdonos a 12. hrsz. alatt felvett
ingatlan „megyeháza és múzeum” épület energetikai korszerűsítését is megvalósítja (3. számú
beruházás), amely beruházás végrehajtását e megállapodás nem érinti.

2.

A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA
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2.1
A Megállapodás célja
A Felek a jelen Megállapodást a Beruházások előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos
feladatok elvégzése szabályainak rögzítésére, és együttműködésük szabályozása érdekében
kötik.
2.2

A Megállapodás tárgya
A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházások előkészítésével, a
tervezésével, a vonatkozó közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatásával,
megvalósításával, finanszírozásával, átadás-átvételével, tulajdonjogával, valamint annak
jótállási-szavatossági kérdéseivel kapcsolatos feladataikat, valamint a feladatok
végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.

3.2.

Felek a 3. pontban felevett AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI című
fejezet 3.2.2 pontját kiegészítik, és összegszerűségében módosítják, mely alapján a 3.2.2 pont
az alábbiakban meghatározottra változik:
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3.1

A Felek általános kötelezettségei
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3.1.1

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Beruházások előkészítésében, tervezésében, a
közbeszerzési/ beszerzési eljárások lebonyolításában, valamint a pályázatok
megvalósításában, különösen a kivitelezési munkálatok elvégzésében, az elszámolásában és a
befejezett projektek fenntartásában a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint
közreműködnek.
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3.2.2. A Tulajdonos az 1. számú beruházás Ingatlanrészen történő megvalósításához a jelen
Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. A Tulajdonos vállalja, hogy a
projekt előkészítéshez, a megvalósításhoz, és elszámoláshoz, illetve a jelen Megállapodás
teljesítéséhez szükséges vagy azt elősegítő, a Beruházások céljaival és a tervekkel, valamint a
hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást
késedelem nélkül, haladéktalanul kiad, a szükséges jogcselekményeket megteszi, valamennyi
szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül teljesíti. A Tulajdonos kijelenti és szavatolja,
hogy a jelen Megállapodás megkötése, a Beruházások végrehajtása, továbbá az Ingatlanrész
projektcélhoz kötött fenntartása, üzemeltetése a Tulajdonos által korábban megkötött
támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az
Ingatlanrészre vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érinti, és az Ingatlanrész jogi státusza
lehetővé teszi a Beruházások – az ezen megállapodásban szabályozott finanszírozási
szabályok alapján történő - megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Ez utóbbi esetben ki
kell hangsúlyozni, hogy az ingatlanrész egykori földszinti kocsiszín helyisége (jelenleg 3 db
kézműves műhely) a Tulajdonos DDOP-2- 1/A.B-12-2012-0028 kódszámú pályázatának
(Vígasságok tere üzemeltetése) fenntartásában áll, így azokat e Beruházások nem érinthetik a
megvalósítás során, és azok eltérő fenntartása, üzemletetése nem megengedett.
3.1.2

Beruházó nyilatkozik, és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1.2. pontban meghatározott
projekt-előkészítési dokumentumokat arra tekintettel, és oly módon készíti el, hogy az
figyelembe veszi a TOP 3.2.1-16 kódjelű pályázatban foglalt kritériumokat is azzal, hogy az
általa készített projekt-előkészítési dokumentumokat azok végleges elfogadása előtt
Tulajdonos számára véleményezés céljából meg kell küldeni, és azok elfogadását csak
Tulajdonos elfogadó záradéka ellenében végzi el. Nyilatkozik továbbá, hogy a TOP 3.2.1-16
kódjelű pályázat benyújtásához a Modern Városok programban létrehozott valamennyi
műszaki dokumentációt Tulajdonos rendelkezésére bocsát, és annak korlátlan felhasználását minden fizetési kötelezettség nélkül a Tulajdonos számára átruházható módon - biztosítja.
Beruházó vállalja, hogy a projekt előkészítéshez, a megvalósításhoz, és elszámoláshoz, illetve
a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges vagy azt elősegítő, a Beruházások céljaival és a
tervekkel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot,
hozzájárulást késedelem nélkül, haladéktalanul kiad, a szükséges jogcselekményeket megteszi,
valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül teljesít.

3.1.3

A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót
jelölnek ki. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi
és koordinálja az adott Fél jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a
kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus
levélcíméről a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást.

3.1.4

Amennyiben a Beruházások előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban valamelyik
fél egyeztetést tart, erre az egyeztetésre a másik felet is meghívja. Felek vállalják, hogy az
egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegálnak.

3.2

Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

3.2.1

A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden
olyan tényről, körülményről, amely a Beruházások ütemterv szerinti megvalósulását
befolyásolja, vagy esetlegesen veszélyezteti.

3.2.2

A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden
olyan tényről, körülményről, amelyek a Felek jelen Megállapodásból eredő jogainak
gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozzák vagy veszélyeztetik.
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3.2.3

A Tulajdonos és Beruházó köteles a rendelkezésére álló, az adott Felet érintő beruházások
előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, a másik Fél által
írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben
megjelölt ésszerű határidőn belül a kérelmező Fél rendelkezésére bocsátani. Az adatok,
információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként
olyan módon kell meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és
dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok
vagy dokumentumok nem állnak rendelkezésre, úgy Felek haladéktalanul intézkednek azok
más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatják a kérelmező
felet, és amint a kért adatok vagy dokumentum birtokába kerül(nek), azok továbbításáról
haladéktalanul intézkednek.

3.3

A Beruházások finanszírozása

3.3.1

Az 1. számú beruházást Beruházó finanszírozza. Az 1. sz. beruházás megvalósítására
Beruházó rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összege bruttó 400.000.000 Ft (azaz bruttó
négyszázmillió forint). A rendelkezésre álló forrás terhére Beruházó 2016. szeptember 1. és
2019. június 30. közötti időszakban felmerült költségeket számolhatja el az alábbi
tevékenységekre:
- építéstörténeti tudományos dokumentáció,
- kutatási terv, kutatási dokumentáció,
- restaurálási terv (bútor, üveg, falfestés, nyílászárók) és restaurálási dokumentáció,
- értékleltár,
- nem energetikai célú korszerűsítési, restaurálási, rekonstrukciós, és új funkció
kialakítását szolgáló beruházások, bontási munkák.
3.2.2.A 2. számú beruházást Tulajdonos finanszírozza. Tulajdonos a 2. számú
beruházás finanszírozására – figyelembe véve a TOP-3.2.1-16 kódjelű pályázatban foglalt
fajlagos költségkorlátokat – a volt levéltár épület vonatkozásában bruttó
1.000.000.000.000337 000 000 Ft. (azaz bruttó Egymilliárd Háromszázharminchét-millió
fForint) összegű támogatásra pályázik, mely kifejezetten olyan építési tevékenységre
vonatkozik, mely a TOP-3.2.1-16 kódjelű pályázatban megengedett, illetve ezekhez
kapcsolódóan projekt előkészítési-, közbeszerzési-, műszaki ellenőrzési-, projektmenedzsmenti
feladatok, valamint a kötelező nyilvánosság és szemlélet formálás feladatai.

Formázott: Behúzás: Bal: 1,27 cm,
Nincs felsorolás vagy számozás
Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt,
Betűszín: Automatikus
Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt,
Betűszín: Automatikus
Formázott: Betűtípus: Dőlt, Betűszín:
Automatikus
Formázott: Betűtípus: Dőlt

3.3.2 Felek a 8. pontban felvett ZÁRÓ RENDLEKZÉSEK című fejezet 8.3.1. pontjában a
Somogy Megyei Önkormányzat részéről kijelölt helyettes kapcsolattartó nevét, és
elérhetőségeit módosítják, így a 8.3.1. pont az alábbiakban meghatározottra változik:
3.3.3

Felek rögzítik, hogy a nem építési beruházásokhoz kapcsolódó támogatható tevékenységeket
(tervezési-, műszaki ellenőrzési-, egyéb szakértői feladatok, ide nem értve a közbeszerzési
eljárás közös lefolytatását) mindkét beruházás esetében a pályázati főösszeg aránya szerint
kell beszerezni, megvalósítani, és ezen arány szerint megbontottan elszámolni.
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4.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN

4.1

Projekt előkészítés (tervezési feladatok)

4.1.1

A beruházásokhoz szükséges az ingatlanrészről építéstörténeti tudományos dokumentáció,
kutatási terv, kutatási dokumentáció, restaurálási terv (bútor, üveg, falfestés, nyílászárók),
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restaurálási dokumentáció, értékleltár készítése és ehhez az ingatlanrész felmérése
(előkészítő, felmérési feladatok). A Tulajdonos adatok, információk és dokumentumok
rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt a Beruházó részére az előkészítő felmérésének
elvégzéséhez, és biztosítja az ingatlanrészbe való bejutást.
Az előkészítő felmérési feladatokra irányuló ajánlatkérési eljárást, szerződéskötést, és fenti
dokumentumok elkészíttetését Beruházó folytatja le, valósítja meg, valamint finanszírozza
egyeztetve a Tulajdonossal.
4.1.2

A beruházásokhoz szükséges 4.1.1. pontban foglalt előkészítésen felüli projekt előkészítési
feladatok részét képező műszaki tervdokumentáció teljes körű elkészítése Tulajdonos és
Beruházó közös feladata, tekintettel arra, hogy a tervdokumentációnak az 1. és 2. sz.
beruházások pályázati kritériumaira, és elszámolható költségeire tekintettel kell készülnie, és
e szerint bontott tervezői költségvetést kell tartalmazni, pontosan körülhatárolva, hogy mely
építési munkanemek melyik beruházásból valósíthatók meg, és számolhatók el.

4.1.3

A TOP 3.2.1-16 kódjelű pályázat projekt előkészítési feladatait a 4.1.2 pontban meghatározott
tervezői feladatok ellátásán kívül – melyet közösen szereznek be beruházás arányosan, Tulajdonos finanszírozza, és végzi el a tervező bevonásával.

4.2

Beszerzések, közbeszerzések, és az ajánlatkérésekkel kapcsolatos együttműködés

4.2.1

Felek e körben a 2015. évi CXLIII. törvény alapján – különös figyelemmel a Beruházás
tárgyára, jellegére – közbeszerzéseik tekintetében közös ajánlatkérőnek minősülnek a jelen
szerződésben rögzített beruházások vonatkozásában, kivéve, ha jelen megállapodás másként
nem rendelkezik.
Felek rögzítik továbbá, hogy közbeszerzési kötelezettség alá nem eső egyéb beszerzéseik
esetében is közös ajánlatkérőnek minősülnek.

4.2.2

Felek a tárgyi beruházásokkal kapcsolatos valamennyi beszerzési- és közbeszerzési eljárás –
amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik - lefolytatására a Somogy Megyei
Önkormányzatot jelölik ki. Jelen szerződés a Beruházó által a Tulajdonosnak adott
meghatalmazásnak minősül a Kbt. 29.§ (2) vonatkozásában.

4.2.3

A Felek a beszerzési- és közbeszerzési eljárások során együttműködnek, ennek során a
jognyilatkozataikat határidőben, a jogszabályi kötelezettségek szerint megteszik.

4.2.4

Felek a beszerzési- és közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatban, egyebekben az
alábbiakban állapodnak meg:
- az eljárások lebonyolító ajánlatkérője a 4.2.2. pont alapján a Tulajdonos,
- a beszerzési eljárások a Tulajdonos Közbeszerzési Szabályzata helyett a jelen
megállapodás mellékletét képező felelősségi rendnek megfelelően kerülnek lefolytatásra,
- az eljárások költsége a Beruházót nem terhelheti .
- a Tulajdonos, jogosult, ill. ahol jogszabály előírja köteles felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót bevonni az eljárásokba, melyhez a Beruházó jelen szerződés aláírásával
hozzájárul.

4.2.5

A Felek különösen rögzítik, hogy a beruházásokkal összefüggő feladatok ajánlatkéréseknél az
alábbi kikötéseket teszik:
előkészítő felmérési feladatokra irányuló ajánlatkérési eljárást egyedül Beruházó folytatja le
egyeztetve Tulajdonossal,

-
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-

-

közbeszerzési feladatokra vonatkozó beszerzési eljárást közös ajánlatkérőként Tulajdonos
folytatja le, azzal, hogy a Beruházó által megvalósítandó 1. sz. beruházás kivitelezési
munkálatai közbeszerzési eljárása tekintetében figyelemmel kell lennie a Kaposvár Megyei
Jogú Város által a hazai forrásokból megvalósuló fejlesztések megvalósítása során felmerülő
közbeszerzési eljárások lefolytatására kötött átalánydíjas szerződésre,
tervezési feladatokra vonatkozó beszerzési eljárást közös ajánlatkérőként Tulajdonos folytatja
le egyeztetve Beruházóval,
műszaki ellenőrzési feladatokra vonatkozó beszerzési eljárást közös ajánlatkérőként
Tulajdonos folytatja le egyeztetve Beruházóval,
kivitelezési tevékenységekre irányuló közbeszerzési eljárást közös ajánlatkérőként Tulajdonos
folytatja le egyeztetve Beruházóval,
kötelező nyilvánosság, és szemléletformálásra vonatkozó tevékenységre irányuló ajánlatkérési
eljárást egyedül Tulajdonos folytatja le,
projektmenedzsmenti feladatokra vonatkozóan beszerzési- és közbeszerzési eljárás nem
folytatható le, tekintve, hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátását a 2. sz. beruházás
vonatkozásában Tulajdonos saját teljesítése alapján a Somogy Megyei Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői által kell elvégezni, míg az 1. sz. beruházás kapcsán Kaposvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői által, akik a projektek teljes megvalósítása
során köteles együttműködve eljárni.

4.2.6

A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatkérések során jóhiszeműen, teljes
mértékben együttműködik a Beruházóval. A Tulajdonos az ajánlatkérés dokumentumaiban
különválasztja az 1. és 2. számú beruházást, az ajánlati árat azokra megbontottan kéri. Az
ajánlatkérés dokumentumait Beruházónak előzetesen megküldi. A válaszadásra legalább 5
munkanapot biztosít. Beruházó a megküldött dokumentumokra az adott határidőn belül
észrevételt tesz. Tulajdonos csak Beruházó által is elfogadott dokumentumokkal indítja meg
az ajánlatkérési eljárást, betartva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
előírásait.

4.2.7

Tulajdonos a beérkezett ajánlatokat (elektronikusan) azok tervezett elbírálása előtt legalább 5
munkanappal Beruházónak megküldi. Az ajánlatok elbírálására a csatolt felelősségi rend
alapján történik.

5.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PROJEKT MEGVALSÓÍTÁSA SORÁN

5.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a tervezési, kivitelezési és műszaki ellenőrzési
vállalkozási szerződéseket közös ajánlatkérőként kötik meg és hajtják végre finanszírozás
tekintetében a 3.3 pontban, a szavatossági jogok tekintetében a 7.3 pontban foglaltak
érvényesítésével.

5.2.

Felek rögzítik, hogy
kötelező nyilvánosság, és szemléletformálásra vonatkozó
tevékenységek megvalósítása kizárólag a 2. sz. beruházás kapcsán kötelezően
megvalósítandó, és számolható el, így ezen tevékenység megvalósítása kizárólag Tulajdonos
kötelezettsége, és felelőssége.

5.3.

Felek a projektmenedzsmenti tevékenység megvalósítását saját projektrészük vonatkozásában
adott Fél Hivatala köztisztviselőinek saját teljesítésében határozzák meg.

5.4.

Egyéb szakértő bevonása az 1. sz. beruházás vonatkozásában megengedett, így ezen
tevékenység megvalósítása kizárólag Tulajdonos kötelezettsége, és felelőssége.

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
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Felek rögzítik, hogy az 1. és 2. sz. beruházások együttesen valósítandók meg.
6.1. A munkaterület átadás-átvétele
6.1.1.

A felvonulási terület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Tulajdonos feladata,
melyhez Beruházó tevékeny közreműködést nyújt, tekintettel a Tulajdonossal kötött egyéb
szerződéses viszonyaira. A Tulajdonos a tulajdonában és birtokában lévő munkaterületet
Beruházóval közösen átadás-átvételi eljárás keretében adja át a vállalkozónak. Az átadásátvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek rögzítik a munkaterület
átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel
kapcsolatos esetleges észrevételeit.

6.2. Munkaközi egyeztetések, koordinációk
A beruházási ütemterv szerinti munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése
érdekében Tulajdonos rendszeres koordinációs értekezleteket szervez, amelyekre meghívja a
Beruházó képviselőjét.
6.3. Felek rögzítik, hogy a két beruházás különféle projektekhez kapcsolódó építési munkanemeit / és
munkatételeit elkülönítetten határozzák meg, azonban tekintettel a beruházások egyidejű
megvalósulására egymással összefüggésben valósítják meg. A pályázatok elszámolhatósága
érdekében a leendő építési vállalkozót közös ajánlatkérőként választják ki, ám vele szemben
megkövetelik a projektszintű építési napló vezetést, számlarészletező, és teljesítésigazolási
jegyzőkönyv kiállítását, valamint az elszámolást.
6.4. Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések
6.4.1

A Felek megállapodnak, hogy a Beruházót a vállalkozó (beleértve a vállalkozó teljesítésében
közreműködő személyeket is) cselekményeiért a Tulajdonos (és harmadik személyek) felé
felelősség nem terheli, így különösen nem felel a vállalkozó (közreműködő) által a
Tulajdonosnak okozott károkért, beleértve különösen az Ingatlanban okozott károkat, továbbá
a vállalkozó (közreműködő) által harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: személyi
sérülés).

6.4.2

A 6.4.1 pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a vállalkozóval
(közreműködőivel) szemben érvényesíthetők.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN

7.1 A Beruházások átadás-átvétele
7.1.1

A Beruházások átadás-átvételét a vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a
Tulajdonos készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre meghívja a vállalkozó és a
Beruházó képviselőit. A Beruházó vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárásra a jegyzőkönyv
aláírására és nyilatkozattételre megfelelően felhatalmazott személy(eke)t küld.

7.1.2

A Beruházások átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a Beruházó és a
Tulajdonos nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló Beruházások megfelelnek-e a
vállalkozási szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű
használatra és az átadás-átvételre. továbbá tételesen felsorolják mindazon hibákat, melyeket
az átvétel feltételéül szabnak, annak figyelembevételével, hogy a Felek akként állapodnak
meg, hogy csak hiány-, és hibamentes teljesítés (ide nem értve a rejtett hibákat) kerülhet
átvételre a vállalkozótól. Amennyiben a Beruházó, az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben
– részletes indoklással megjelölve az alkalmatlanság pontos okát - úgy nyilatkozik, hogy az

7

érintett Beruházás hibás vagy hiányos, amely következtében átadás-átvételre-, továbbiakban
használatbavételre alkalmatlan, úgy a Tulajdonos Beruházó kifogásait figyelembe veszi a
Beruházás átvételéről szóló döntése meghozatalánál. Ilyen részletes indokolással ellátott,
kifogást tartalmazó nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Beruházó a Beruházások
átadás-átvételével szemben nem támaszt kifogást. A Felek megállapodnak, hogy a Tulajdonos
nem jogosult a Beruházások átvételéről önállóan nyilatkozni, és az ilyen nyilatkozat megtétele
nem akadályozza a Beruházót abban, hogy a vállalkozási szerződések szerinti jogait
érvényesítse a vállalkozóval szemben.
7.2 Üzemeltetés
7.2.1

A Beruházó az Ingatlanrészben elkészült 1. számú beruházást az átadás-átvételi
jegyzőkönyvek Beruházó, vállalkozó és Tulajdonos általi aláírásával veszi át a fenti 7.1.2
pontban foglaltak szerint, a jegyzőkönyvek utolsó fél általi aláírása napján. Az 1. számú
beruházás átvételével egyidejűleg azt Beruházó a Tulajdonos birtokába adja, aki a
birtokbavételt nem jogosult megtagadni. A Felek megállapodnak, hogy a működtetéshez
szükséges
engedélyek
megszerzése
a
Tulajdonos
kötelezettsége.
Tulajdonos kijelenti, hogy birtokba lépését követően az ingatlanrészt, vagy annak egy részét –
az egykori földszinti kocsiszín helyisége (jelenleg 3 db kézműves műhely) kivételével - térítés
mentes használatra a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum rendelkezésére kívánja
bocsátani. A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum az üzemeltetéshez szükséges
engedélyek (kereskedelmi engedélyezési eljárás) beszerzésén felül az ingatlanrész
használatával összefüggésben csak a rezsiköltségek megtérítésére és a karbantartási feladatok
elvégzésére köteles. Felek és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum az ingatlanrész
használatának kérdéseit külön megállapodásban rendezik.

7.2.2

A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó az elkészült 1. számú beruházást annak
átvételével idegen ingatlanon végzett beruházásként aktiválja és a Modern Városok Program
1. számú beruházásra vonatkozó záró beszámolójának elfogadását követő 3 (három) évig
(továbbiakban: Fenntartási Időszak) tartja nyilván könyveiben. A záró beszámoló
elfogadásáról Beruházó írásban tájékozatja Tulajdonost.
A fenntartási időszak lejártát követően Beruházó az 1. számú beruházást térítésmentesen
Tulajdonos tulajdonába adja.

7.2.3

A pályázati funkciónak megfelelő üzemletetés érdekében Tulajdonos és Beruházó
üzemletetési szerződést kötnek, melyben meghatározzák különösen, hogy a pályázatok
fenntartási időszakainak lejártát követően – amennyiben Beruházó nem kizárólag és/vagy
nem teljes mértékben csak múzeumi célra használja a beruházás tárgya szerinti épületet –
Tulajdonos az üzemletetési szerződés felmondásának jogát 1 éves felmondási idő
meghatározásával kiköti, és/vagy bérleti díjat állapíthat meg.

7.3. Jótállással és/vagy kellék-, és jogszavatossággal (továbbiakban: szavatosság) kapcsolatos
igények érvényesítése
7.3.1.

A megkötendő szerződésekben meghatározott jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek
teljesítését a Beruházó mellett - a megkötendő szerződésbe is külön befoglalandó
felhatalmazás alapján a Tulajdonos is jogosult közvetlenül a vállalkozótól / kötelezettől
követelni, azzal, hogy ezen jog érvényesítésére Beruházót is felhatalmazza. Felek
megállapítják, hogy a Beruházó a megvalósított Beruházásokért nem tartozik szavatossággal
vagy jótállással a Tulajdonos felé, és a Tulajdonos nem érvényesíthet igényt a Beruházóval
szemben azon az alapon, hogy az a vállalkozási szerződésekből eredő valamely szavatossági
és/vagy jótállási igény érvényesítését elmulasztotta.
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Formázott: Listaszerű bekezdés,
Nincs felsorolás vagy számozás

7.3.2.

A szerződésekből eredő jótállásból és/vagy szavatosságból eredő jogok érvényesítésének
elősegítése érdekében – amennyiben a Felek nem a 7.3.3. pont szerint járnak el - a Beruházó a
műszaki átadás-átvétel folyamatában a jótállási és/vagy szavatossági jogot gyakorló
Tulajdonosra engedményezi a vállalkozási szerződések alapján a jótállási és/vagy
szavatossági igények teljesítésére nyújtott biztosíték teljesítése iránti követelését.
A vállalkozási szerződések úgy is rendelkezhetnek, hogy a vállalkozó hibátlan teljesítését,
vagyis a hiba- és hiánymentes műszaki átadást-átvételt követően a szavatossági és jótállási
jogokat a Tulajdonos közvetlenül egyedül gyakorolja, és ilyen módon – amennyiben előírásra
kerül- a jól teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő közvetlenül a Tulajdonos javára
nyújtja be.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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8.1. A Megállapodás módosítása

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt,
Áthúzott

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.
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8.2. Megállapodás megszüntetése

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt,
Betűszín: Automatikus

Felek az együttműködési megállapodás egyoldalú megszüntetését függetlenül annak jogcímére –
tekintettel a pályázati kötelezettségekre – kizárják.

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Felek rögzítik, hogy amennyiben az együttműködési megállapodásban foglaltakat valamely Fél neki
felróható módon megszegi, és ezzel a másik Fél pályázati kötelezettségeinek teljesítését meghiúsítja,
vagy azt károsan befolyásolja, és ebből az adott Félnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, köteles
az okozott kárt a szerződésszegő Fél a sérelmet szenvedett Félnek megtéríteni.
8.3. Értesítések
8.3.1. 8.3.1.A Felek értesítési címei:
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Somogy Megyei Önkormányzat
Kapcsolattartó neve: Fábián Éva, helyettesítésében Becker Roland Becker
RolandLengyel Gábor
Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Telefon: 30/534-95-54 (Fábián Éva), 30/226-39-38 30/239-25-53 (Becker
Roland)
Fax: 82/510-181
E-mail:
fabian.eva@som-onkorm.hu,
becker.roland@som-onkorm.hu
lengyel.gabor@som-onkorm.hu

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt,
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Kapcsolattartó neve: Szirják Imréné
Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefon: 30/334-8331
Fax: 82/501-520
E-mail: muszak-palyazat@kaposvar.hu
4.

Formázott: Betűtípus: Dőlt
Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm,
Tabulátorok: Nincs 1,25 cm

4.Felek az együttműködési megállapodás 1. sz. mellékleteként csatolt beszerzési és felelősségi
rend 5. pontjában meghatározott bíráló bizottság összetételét az alábbiak szerint változtatják
meg:
Elnök: dr. Csillag Gábor
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5.

Tagok:
Erős György (pénzügyi szakértő)
dr. Sárhegyi Judit (jogi szakértő)
Lengyel Gábor(beszerzés szerinti szakértő)
Fábián Éva (beszerzés tárgya szerinti szakértő)
Szirják Imréné (Kaposvár MJV Önkormányzata által delegált)

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér,
Dőlt

Felek a köztük 2017. március 20-án aláírt együttműködési megállapodás egyéb pontjait
változatlan tartalommal fenntartják, és azt ezen módosító irat alapján egységes szerkezetbe
foglalják.
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8.4. Irányadó jogszabályok és vitarendezés

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

8.4.1.

A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó.

8.4.2.

A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben
esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton
rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló
vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 90 (kilencven)
napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás
megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik
rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. A
Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita
esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Kaposvári Törvényszék jár
el.
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Jelen módosító mmegállapodást Tulajdonos Közgyűlése ………………..határozatával, Beruházó
Közgyűlése …….……….. határozatával jóváhagyta.
A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag aláírták, melyből 3 példány Tulajdonost, 2 példány
Beruházót illet meg.
Kelt: Kaposvár, 2017. ………………

______________________________
Somogy Megyei Önkormányzat
képviseletében
Biró Norbert
dr. Sárhegyi Judit
elnök
megyei jegyző

Kelt: Kaposvár, 2017. ……………..

______________________________
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Szita Károly
polgármester
Formázott táblázat

Pénzügyi ellenjegyző:
____________________________
Szüts Szűts András Ervinné
gazdasági vezető

Pénzügyi ellenjegyző:
______________________________
Molnár György Balogh Beáta
gazdasági igazgató

Formázott: Áthúzott
Formázott: Betűszín: Automatikus
Formázott: Betűszín: Automatikus,
Nem Áthúzott

Melléklet: beszerzési és közbeszerzési eljárások felelősségi rendje
1. sz. melléklet
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Formázott: Áthúzott

A Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár MJV Önkormányzata által közös ajánlatkérőként
lefolytatandó „Kaposvár egykori levéltárépület rekonstrukciója és új funkció kialakítása” című
pályázat közbeszerzési eljárásai során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és
dokumentálásának
belső felelősségi rendjét
az alábbiak szerint kerül meghatározásrahatározza meg azzal, hogy egyéb kérdésekben a Somogy
Megyei Önkormányzat közbeszerzési szabályzata az irányadó.
1.

A Kbt. 27. § (1) bekezdése szerint Bíráló Bizottság és az előkészítő munkacsoport tagjainak
megbízása, az eljárás során kibocsátandó hivatalos okiratok kiadmányozása, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízása (amennyiben szükséges):
Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke

2.

A közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása:
Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke,
Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterének előzetes egyetértésével
együttesen történik.

3.

A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, az eljárás dokumentumainak összeállítása,
kiadmányozásra történő előkészítése, az 1. pontban megjelölt bizottság munkájának
megszervezése, dokumentálása, a bizottsági tagok munkájának összehangolása:
közös beszerzéssel kiválasztott akkreditált közbeszerzési szakértő (szervezet)

4.

Az előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport tagjai:

Elnök: dr. Sárhegyi Judit
Tagok:
Szüts András Ervinné (pénzügyi szakértő)
dr. Mach Tamás (jogi szakértő)
Fábián Éva (beszerzés tárgya szerinti szakértő)
L. Balogh Krisztina (Kaposvár MJV Önkormányzata által delegált)
Szirják ImrénéErős György (Kaposvár MJV Önkormányzata által delegált)
5.

A Kbt. 27. § (1) bekezdése szerinti bíráló bizottság tagjai:

Elnök: dr. Csillag Gábor
Tagok:
Erőss György (pénzügyi szakértő)
dr. Sárhegyi Judit (jogi szakértő)
Becker Roland Lengyel Gábor(beszerzés szerinti szakértő)
Fábián Éva (beszerzés tárgya szerinti szakértő)
Szirják Imréné (Kaposvár MJV Önkormányzata által delegált)
6.

Formázott: Betűszín: Vörös, Áthúzott
Formázott: Betűszín: Vörös

Ajánlattevők alkalmasságának, az ajánlatok érvényességének, az eljárás eredményességének,
a nyertes ajánlattevő kiválasztásának kérdésében a döntést
Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke,
Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterének előzetes egyetértésével
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együttesen hozza meg.
7.

A közbeszerzési eljárást az előkészítéstől a megkötendő szerződés teljesítéséig írásban
dokumentálni kell. Ez közös beszerzéssel kiválasztott akkreditált közbeszerzési szakértő
(szervezet) feladata.

8.

Az eljárás befejezésekor a közös beszerzéssel kiválasztott akkreditált közbeszerzési szakértő
(szervezet) valamennyi közbeszerzési iratot tételesen átad a Somogy Megyei Önkormányzat
részére, aki gondoskodik azok – önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályok szerinti
iktatásáról és az eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesítéséről számított öt évig történő
megőrzéséről.

9.

A nyilvánosság biztosítása a Kbt-ben előírt módon az eljárás alatt és azt követően a közös
beszerzéssel a kiválasztott akkreditált közbeszerzési szakértő (szervezet) feladata.

10.

A közbeszerzési eljárás fedezete valamint a külső szakértők igénybevételének fedezete az
érintett projektből biztosított.

Kaposvár, 2017. „
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______________________________
Somogy Megyei Önkormányzat
képviseletében
Biró Norbert
dr. Sárhegyi Judit
elnök
megyei jegyző
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______________________________
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Szita Károly
polgármester
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (tervezet)
amely létrejött egyrészről

Somogy Megyei Önkormányzat
székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
törzskönyvi azonosító szám: 731322
adószám: 15731326-1-14
statisztikai számjel: 15731326-8411-321-14
képviseli: Biró Norbert a közgyűlés elnöke és dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (együttesen)
mint Tulajdonos (a továbbiakban: „Tulajdonos”),
másrészről
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731597
adószám: 15731591-2-14
statisztikai számjel: 15731591-8411-321-14
képviseli: Szita Károly polgármester
mint Beruházó (a továbbiakban: „Beruházó”),
(a Tulajdonos és Beruházó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1

Előzmények

1.1.1

Felek megállapítják, hogy Tulajdonos 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képezi a kaposvári
12/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott „Levéltár, egyéb épület” megjelölésű-, természetben a
7400 Kaposvár, Fő utca 10. szám alatt található belterületi ingatlan.

1.1.2

Felek megállapítják, hogy Beruházó a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016 (VIII.24.) Kormányrendelet értelmében a „Kaposvár egykori levéltárépület
rekonstrukciója és új funkció kialakítása” elnevezésű projekt vonatkozásában 400 millió Ft
támogatásban részesült, mely felhasználásával Beruházó az ingatlan déli területén található
önálló, korábban a levéltár elhelyezésére szolgáló épületen (továbbiakban: Ingatlanrész)
illetve azzal kapcsolatosan építéstörténeti tudományos dokumentációt, kutatási tervet, kutatási
dokumentációt, restaurálási tervet (bútor, üveg, falfestés, nyílászárók), restaurálási
dokumentációt, értékleltárt kíván készíteni és nem energetikai célú korszerűsítési, restaurálási,
rekonstrukciós, és új funkció kialakítását szolgáló beruházásokat, bontási munkákat kíván
végezni, ezekhez kapcsolódóan hatósági díjakat, szakértői szoláltatásokat, költözést, közmű
díjakat
finanszíroz.
(továbbiakban
1.
számú
beruházás)
Felek megállapítják továbbá, hogy Tulajdonos a 64/2016 (XII.9.) sz. közgyűlési határozata
alapján elhatározta, hogy a TOP – 3.2.1-16 kódjelű Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése című pályázatot 1 milliárd Ft összegben benyújtja, összhangban a 23/2015
(V.8.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott, és 61/2016 (XII.9.) sz. közgyűlési határozattal
módosított Integrált Területi Program 3.3. „A TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja
elnevezésű” fejezetében foglaltakkal, mely szerint a keretösszeg felhasználási módok szerinti
megosztásnál meghatározásra került, hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Program,
valamint a megye Integrált Területi Programjának hatékony végrehajtása során a szükséges

1

korszerű intézményi infrastruktúra biztosítását segítve a 3. prioritás keretében a 3.2.
intézkedés forráskeretéből legalább 1 Mrd Ft-ot a Somogy Megyei Önkormányzat
tulajdonában és/vagy fenntartásában levő ingatlanok fejlesztéseinek támogatására szükséges
allokálni. Mindez összhangban van a Kaposvár Modern Városok Program
kormányhatározatának 9. pontjában foglaltakkal (1803/2015. (XI. 10.) Kormányhatározat).
(továbbiakban 2. számú beruházás).
Formázott: Behúzás: Bal: 1,27 cm,
Nincs felsorolás vagy számozás

1.1.2
1.1.3

A Felek rögzítik, hogy az Ingatlanrészen az 1. és 2. számú beruházások munkálatai csak
együttesen, egyidejűleg valósíthatók meg (a továbbiakban együttesen: „Beruházások”).

1.1.4

A Beruházások központi költségvetési forrásból, valamint európai uniós támogatásból
valósulnak meg.

1.1.41.1.5
Felek rögzítik, hogy az e megállapodás tárgyát képező volt levéltár épület
funkcióváltásán és energetikai korszerűsítésén felül a Tulajdonos a 12. hrsz. alatt felvett
ingatlan „megyeháza és múzeum” épület energetikai korszerűsítését is megvalósítja (3. számú
beruházás), amely beruházás végrehajtását e megállapodás nem érinti.
2.

A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA
2.1
A Megállapodás célja
A Felek a jelen Megállapodást a Beruházások előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos
feladatok elvégzése szabályainak rögzítésére, és együttműködésük szabályozása érdekében
kötik.

2.2

A Megállapodás tárgya
A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházások előkészítésével, a
tervezésével, a vonatkozó közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatásával,
megvalósításával, finanszírozásával, átadás-átvételével, tulajdonjogával, valamint annak
jótállási-szavatossági kérdéseivel kapcsolatos feladataikat, valamint a feladatok
végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.

3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

3.1

A Felek általános kötelezettségei

3.1.1

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Beruházások előkészítésében, tervezésében, a
közbeszerzési/ beszerzési eljárások lebonyolításában, valamint a pályázatok
megvalósításában, különösen a kivitelezési munkálatok elvégzésében, az elszámolásában és a
befejezett projektek fenntartásában a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint
közreműködnek.

3.2.2. A Tulajdonos az 1. számú beruházás Ingatlanrészen történő megvalósításához a jelen
Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. A Tulajdonos vállalja, hogy a
projekt előkészítéshez, a megvalósításhoz, és elszámoláshoz, illetve a jelen Megállapodás
teljesítéséhez szükséges vagy azt elősegítő, a Beruházások céljaival és a tervekkel, valamint a
hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást
késedelem nélkül, haladéktalanul kiad, a szükséges jogcselekményeket megteszi, valamennyi
szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül teljesíti. A Tulajdonos kijelenti és
szavatolja, hogy a jelen Megállapodás megkötése, a Beruházások végrehajtása, továbbá az
Ingatlanrész projektcélhoz kötött fenntartása, üzemeltetése a Tulajdonos által korábban
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megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az
Ingatlanrészre vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érinti, és az Ingatlanrész jogi státusza
lehetővé teszi a Beruházások – az ezen megállapodásban szabályozott finanszírozási
szabályok alapján történő - megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Ez utóbbi esetben ki
kell hangsúlyozni, hogy az ingatlanrész egykori földszinti kocsiszín helyisége (jelenleg 3 db
kézműves műhely) a Tulajdonos DDOP-2- 1/A.B-12-2012-0028 kódszámú pályázatának
(Vígasságok tere üzemeltetése) fenntartásában áll, így azokat e Beruházások nem érinthetik a
megvalósítás során, és azok eltérő fenntartása, üzemletetése nem megengedett.
3.1.2

Beruházó nyilatkozik, és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1.2. pontban meghatározott
projekt-előkészítési dokumentumokat arra tekintettel, és oly módon készíti el, hogy az
figyelembe veszi a TOP 3.2.1-16 kódjelű pályázatban foglalt kritériumokat is azzal, hogy az
általa készített projekt-előkészítési dokumentumokat azok végleges elfogadása előtt
Tulajdonos számára véleményezés céljából meg kell küldeni, és azok elfogadását csak
Tulajdonos elfogadó záradéka ellenében végzi el. Nyilatkozik továbbá, hogy a TOP 3.2.1-16
kódjelű pályázat benyújtásához a Modern Városok programban létrehozott valamennyi
műszaki dokumentációt Tulajdonos rendelkezésére bocsát, és annak korlátlan felhasználását minden fizetési kötelezettség nélkül a Tulajdonos számára átruházható módon - biztosítja.
Beruházó vállalja, hogy a projekt előkészítéshez, a megvalósításhoz, és elszámoláshoz, illetve
a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges vagy azt elősegítő, a Beruházások céljaival és a
tervekkel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot,
hozzájárulást késedelem nélkül, haladéktalanul kiad, a szükséges jogcselekményeket
megteszi, valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül teljesít.

3.1.3

A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót
jelölnek ki. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi
és koordinálja az adott Fél jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a
kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus
levélcíméről a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást.

3.1.4

Amennyiben a Beruházások előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban valamelyik
fél egyeztetést tart, erre az egyeztetésre a másik felet is meghívja. Felek vállalják, hogy az
egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegálnak.

3.2

Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

3.2.1

A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden
olyan tényről, körülményről, amely a Beruházások ütemterv szerinti megvalósulását
befolyásolja, vagy esetlegesen veszélyezteti.

3.2.2

A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden
olyan tényről, körülményről, amelyek a Felek jelen Megállapodásból eredő jogainak
gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozzák vagy veszélyeztetik.

3.2.3

A Tulajdonos és Beruházó köteles a rendelkezésére álló, az adott Felet érintő beruházások
előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, a másik Fél által
írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben
megjelölt ésszerű határidőn belül a kérelmező Fél rendelkezésére bocsátani. Az adatok,
információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként
olyan módon kell meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és
dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért
adatok vagy dokumentumok nem állnak rendelkezésre, úgy Felek haladéktalanul intézkednek
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azok más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatják a
kérelmező felet, és amint a kért adatok vagy dokumentum birtokába kerül(nek), azok
továbbításáról haladéktalanul intézkednek.

3.3

A Beruházások finanszírozása

3.3.1

Az 1. számú beruházást Beruházó finanszírozza. Az 1. sz. beruházás megvalósítására
Beruházó rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összege bruttó 400.000.000 Ft (azaz bruttó
négyszázmillió forint). A rendelkezésre álló forrás terhére Beruházó 2016. szeptember 1. és
2019. június 30. közötti időszakban felmerült költségeket számolhatja el az alábbi
tevékenységekre:
- építéstörténeti tudományos dokumentáció,
- kutatási terv, kutatási dokumentáció,
- restaurálási terv (bútor, üveg, falfestés, nyílászárók) és restaurálási dokumentáció,
- értékleltár,
- nem energetikai célú korszerűsítési, restaurálási, rekonstrukciós, és új funkció kialakítását
szolgáló beruházások, bontási munkák.

3.3.2

A 2. számú beruházást Tulajdonos finanszírozza. Tulajdonos a 2. számú beruházás
finanszírozására – figyelembe véve a TOP-3.2.1-16 kódjelű pályázatban foglalt fajlagos
költségkorlátokat – a volt levéltár épület vonatkozásában bruttó 1.000.000.000.000337 000
000 Ft. (azaz bruttó Egymilliárd Háromszázharminchét-millió fForint) összegű támogatásra
pályázik, mely kifejezetten olyan építési tevékenységre vonatkozik, mely a TOP-3.2.1-16
kódjelű pályázatban megengedett, illetve ezekhez kapcsolódóan projekt előkészítési-,
közbeszerzési-, műszaki ellenőrzési-, projektmenedzsmenti feladatok, valamint a kötelező
nyilvánosság és szemlélet formálás feladatai.

3.3.3

Felek rögzítik, hogy a nem építési beruházásokhoz kapcsolódó támogatható tevékenységeket
(tervezési-, műszaki ellenőrzési-, egyéb szakértői feladatok, ide nem értve a közbeszerzési
eljárás közös lefolytatását) mindkét beruházás esetében a pályázati főösszeg aránya szerint
kell beszerezni, megvalósítani, és ezen arány szerint megbontottan elszámolni.

4.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN

4.1

Projekt előkészítés (tervezési feladatok)

4.1.1

A beruházásokhoz szükséges az ingatlanrészről építéstörténeti tudományos dokumentáció,
kutatási terv, kutatási dokumentáció, restaurálási terv (bútor, üveg, falfestés, nyílászárók),
restaurálási dokumentáció, értékleltár készítése és ehhez az ingatlanrész felmérése
(előkészítő, felmérési feladatok). A Tulajdonos adatok, információk és dokumentumok
rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt a Beruházó részére az előkészítő felmérésének
elvégzéséhez, és biztosítja az ingatlanrészbe való bejutást.
Az előkészítő felmérési feladatokra irányuló ajánlatkérési eljárást, szerződéskötést, és fenti
dokumentumok elkészíttetését Beruházó folytatja le, valósítja meg, valamint finanszírozza
egyeztetve a Tulajdonossal.

4.1.2

A beruházásokhoz szükséges 4.1.1. pontban foglalt előkészítésen felüli projekt előkészítési
feladatok részét képező műszaki tervdokumentáció teljes körű elkészítése Tulajdonos és
Beruházó közös feladata, tekintettel arra, hogy a tervdokumentációnak az 1. és 2. sz.
beruházások pályázati kritériumaira, és elszámolható költségeire tekintettel kell készülnie, és
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e szerint bontott tervezői költségvetést kell tartalmazni, pontosan körülhatárolva, hogy mely
építési munkanemek melyik beruházásból valósíthatók meg, és számolhatók el.
4.1.3

A TOP 3.2.1-16 kódjelű pályázat projekt előkészítési feladatait a 4.1.2 pontban meghatározott
tervezői feladatok ellátásán kívül – melyet közösen szereznek be beruházás arányosan, Tulajdonos finanszírozza, és végzi el a tervező bevonásával.

4.2

Beszerzések, közbeszerzések, és az ajánlatkérésekkel kapcsolatos együttműködés

4.2.1

Felek e körben a 2015. évi CXLIII. törvény alapján – különös figyelemmel a Beruházás
tárgyára, jellegére – közbeszerzéseik tekintetében közös ajánlatkérőnek minősülnek a jelen
szerződésben rögzített beruházások vonatkozásában, kivéve, ha jelen megállapodás másként
nem rendelkezik.
Felek rögzítik továbbá, hogy közbeszerzési kötelezettség alá nem eső egyéb beszerzéseik
esetében is közös ajánlatkérőnek minősülnek.

4.2.2

Felek a tárgyi beruházásokkal kapcsolatos valamennyi beszerzési- és közbeszerzési eljárás –
amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik - lefolytatására a Somogy Megyei
Önkormányzatot jelölik ki. Jelen szerződés a Beruházó által a Tulajdonosnak adott
meghatalmazásnak minősül a Kbt. 29.§ (2) vonatkozásában.

4.2.3

A Felek a beszerzési- és közbeszerzési eljárások során együttműködnek, ennek során a
jognyilatkozataikat határidőben, a jogszabályi kötelezettségek szerint megteszik.

4.2.4

Felek a beszerzési- és közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatban, egyebekben az
alábbiakban állapodnak meg:
- az eljárások lebonyolító ajánlatkérője a 4.2.2. pont alapján a Tulajdonos,
- a beszerzési eljárások a Tulajdonos Közbeszerzési Szabályzata helyett a jelen
megállapodás mellékletét képező felelősségi rendnek megfelelően kerülnek lefolytatásra,
- az eljárások költsége a Beruházót nem terhelheti .
- a Tulajdonos, jogosult, ill. ahol jogszabály előírja köteles felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót bevonni az eljárásokba, melyhez a Beruházó jelen szerződés aláírásával
hozzájárul.

4.2.5

A Felek különösen rögzítik, hogy a beruházásokkal összefüggő feladatok ajánlatkéréseknél az
alábbi kikötéseket teszik:
előkészítő felmérési feladatokra irányuló ajánlatkérési eljárást egyedül Beruházó folytatja le
egyeztetve Tulajdonossal,
közbeszerzési feladatokra vonatkozó beszerzési eljárást közös ajánlatkérőként Tulajdonos
folytatja le, azzal, hogy a Beruházó által megvalósítandó 1. sz. beruházás kivitelezési
munkálatai közbeszerzési eljárása tekintetében figyelemmel kell lennie a Kaposvár Megyei
Jogú Város által a hazai forrásokból megvalósuló fejlesztések megvalósítása során felmerülő
közbeszerzési eljárások lefolytatására kötött átalánydíjas szerződésre,
tervezési feladatokra vonatkozó beszerzési eljárást közös ajánlatkérőként Tulajdonos folytatja
le egyeztetve Beruházóval,
műszaki ellenőrzési feladatokra vonatkozó beszerzési eljárást közös ajánlatkérőként
Tulajdonos folytatja le egyeztetve Beruházóval,
kivitelezési tevékenységekre irányuló közbeszerzési eljárást közös ajánlatkérőként Tulajdonos
folytatja le egyeztetve Beruházóval,
kötelező nyilvánosság, és szemléletformálásra vonatkozó tevékenységre irányuló ajánlatkérési
eljárást egyedül Tulajdonos folytatja le,

-
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projektmenedzsmenti feladatokra vonatkozóan beszerzési- és közbeszerzési eljárás nem
folytatható le, tekintve, hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátását a 2. sz. beruházás
vonatkozásában Tulajdonos saját teljesítése alapján a Somogy Megyei Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői által kell elvégezni, míg az 1. sz. beruházás kapcsán Kaposvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői által, akik a projektek teljes megvalósítása
során köteles együttműködve eljárni.

4.2.6

A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatkérések során jóhiszeműen, teljes
mértékben együttműködik a Beruházóval. A Tulajdonos az ajánlatkérés dokumentumaiban
különválasztja az 1. és 2. számú beruházást, az ajánlati árat azokra megbontottan kéri. Az
ajánlatkérés dokumentumait Beruházónak előzetesen megküldi. A válaszadásra legalább 5
munkanapot biztosít. Beruházó a megküldött dokumentumokra az adott határidőn belül
észrevételt tesz. Tulajdonos csak Beruházó által is elfogadott dokumentumokkal indítja meg
az ajánlatkérési eljárást, betartva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
előírásait.

4.2.7

Tulajdonos a beérkezett ajánlatokat (elektronikusan) azok tervezett elbírálása előtt legalább 5
munkanappal Beruházónak megküldi. Az ajánlatok elbírálására a csatolt felelősségi rend
alapján történik.

5.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PROJEKT MEGVALSÓÍTÁSA SORÁN

5.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a tervezési, kivitelezési és műszaki ellenőrzési
vállalkozási szerződéseket közös ajánlatkérőként kötik meg és hajtják végre finanszírozás
tekintetében a 3.3 pontban, a szavatossági jogok tekintetében a 7.3 pontban foglaltak
érvényesítésével.

5.2.

Felek rögzítik, hogy
kötelező nyilvánosság, és szemléletformálásra vonatkozó
tevékenységek megvalósítása kizárólag a 2. sz. beruházás kapcsán kötelezően
megvalósítandó, és számolható el, így ezen tevékenység megvalósítása kizárólag Tulajdonos
kötelezettsége, és felelőssége.

5.3.

Felek a projektmenedzsmenti tevékenység megvalósítását saját projektrészük vonatkozásában
adott Fél Hivatala köztisztviselőinek saját teljesítésében határozzák meg.

5.4.

Egyéb szakértő bevonása az 1. sz. beruházás vonatkozásában megengedett, így ezen
tevékenység megvalósítása kizárólag Tulajdonos kötelezettsége, és felelőssége.

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
Felek rögzítik, hogy az 1. és 2. sz. beruházások együttesen valósítandók meg.
6.1. A munkaterület átadás-átvétele
6.1.1.

A felvonulási terület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Tulajdonos feladata,
melyhez Beruházó tevékeny közreműködést nyújt, tekintettel a Tulajdonossal kötött egyéb
szerződéses viszonyaira. A Tulajdonos a tulajdonában és birtokában lévő munkaterületet
Beruházóval közösen átadás-átvételi eljárás keretében adja át a vállalkozónak. Az átadásátvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek rögzítik a munkaterület
átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel
kapcsolatos esetleges észrevételeit.

6.2. Munkaközi egyeztetések, koordinációk
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A beruházási ütemterv szerinti munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése
érdekében Tulajdonos rendszeres koordinációs értekezleteket szervez, amelyekre meghívja a
Beruházó képviselőjét.
6.3. Felek rögzítik, hogy a két beruházás különféle projektekhez kapcsolódó építési munkanemeit / és
munkatételeit elkülönítetten határozzák meg, azonban tekintettel a beruházások egyidejű
megvalósulására egymással összefüggésben valósítják meg. A pályázatok elszámolhatósága
érdekében a leendő építési vállalkozót közös ajánlatkérőként választják ki, ám vele szemben
megkövetelik a projektszintű építési napló vezetést, számlarészletező, és teljesítésigazolási
jegyzőkönyv kiállítását, valamint az elszámolást.
6.4. Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések
6.4.1

A Felek megállapodnak, hogy a Beruházót a vállalkozó (beleértve a vállalkozó teljesítésében
közreműködő személyeket is) cselekményeiért a Tulajdonos (és harmadik személyek) felé
felelősség nem terheli, így különösen nem felel a vállalkozó (közreműködő) által a
Tulajdonosnak okozott károkért, beleértve különösen az Ingatlanban okozott károkat, továbbá
a vállalkozó (közreműködő) által harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: személyi
sérülés).

6.4.2

A 6.4.1 pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a vállalkozóval
(közreműködőivel) szemben érvényesíthetők.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN

7.1 A Beruházások átadás-átvétele
7.1.1

A Beruházások átadás-átvételét a vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a
Tulajdonos készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre meghívja a vállalkozó és a
Beruházó képviselőit. A Beruházó vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárásra a jegyzőkönyv
aláírására és nyilatkozattételre megfelelően felhatalmazott személy(eke)t küld.

7.1.2

A Beruházások átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a Beruházó és a
Tulajdonos nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló Beruházások megfelelnek-e a
vállalkozási szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű
használatra és az átadás-átvételre. továbbá tételesen felsorolják mindazon hibákat, melyeket
az átvétel feltételéül szabnak, annak figyelembevételével, hogy a Felek akként állapodnak
meg, hogy csak hiány-, és hibamentes teljesítés (ide nem értve a rejtett hibákat) kerülhet
átvételre a vállalkozótól. Amennyiben a Beruházó, az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben
– részletes indoklással megjelölve az alkalmatlanság pontos okát - úgy nyilatkozik, hogy az
érintett Beruházás hibás vagy hiányos, amely következtében átadás-átvételre-, továbbiakban
használatbavételre alkalmatlan, úgy a Tulajdonos Beruházó kifogásait figyelembe veszi a
Beruházás átvételéről szóló döntése meghozatalánál. Ilyen részletes indokolással ellátott,
kifogást tartalmazó nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Beruházó a Beruházások
átadás-átvételével szemben nem támaszt kifogást. A Felek megállapodnak, hogy a Tulajdonos
nem jogosult a Beruházások átvételéről önállóan nyilatkozni, és az ilyen nyilatkozat megtétele
nem akadályozza a Beruházót abban, hogy a vállalkozási szerződések szerinti jogait
érvényesítse a vállalkozóval szemben.

7.2 Üzemeltetés
7.2.1

A Beruházó az Ingatlanrészben elkészült 1. számú beruházást az átadás-átvételi
jegyzőkönyvek Beruházó, vállalkozó és Tulajdonos általi aláírásával veszi át a fenti 7.1.2
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pontban foglaltak szerint, a jegyzőkönyvek utolsó fél általi aláírása napján. Az 1. számú
beruházás átvételével egyidejűleg azt Beruházó a Tulajdonos birtokába adja, aki a
birtokbavételt nem jogosult megtagadni. A Felek megállapodnak, hogy a működtetéshez
szükséges
engedélyek
megszerzése
a
Tulajdonos
kötelezettsége.
Tulajdonos kijelenti, hogy birtokba lépését követően az ingatlanrészt, vagy annak egy részét –
az egykori földszinti kocsiszín helyisége (jelenleg 3 db kézműves műhely) kivételével - térítés
mentes használatra a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum rendelkezésére kívánja
bocsátani. A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum az üzemeltetéshez szükséges
engedélyek (kereskedelmi engedélyezési eljárás) beszerzésén felül az ingatlanrész
használatával összefüggésben csak a rezsiköltségek megtérítésére és a karbantartási feladatok
elvégzésére köteles. Felek és a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum az ingatlanrész
használatának kérdéseit külön megállapodásban rendezik.
7.2.2

A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó az elkészült 1. számú beruházást annak
átvételével idegen ingatlanon végzett beruházásként aktiválja és a Modern Városok Program
1. számú beruházásra vonatkozó záró beszámolójának elfogadását követő 3 (három) évig
(továbbiakban: Fenntartási Időszak) tartja nyilván könyveiben. A záró beszámoló
elfogadásáról Beruházó írásban tájékozatja Tulajdonost.

7.2.3

A fenntartási időszak lejártát követően Beruházó az 1. számú beruházást térítésmentesen
Tulajdonos tulajdonába adja.

7.2.37.2.4
A pályázati funkciónak megfelelő üzemletetés érdekében Tulajdonos és Beruházó
üzemletetési szerződést kötnek, melyben meghatározzák különösen, hogy a pályázatok
fenntartási időszakainak lejártát követően – amennyiben Beruházó nem kizárólag és/vagy
nem teljes mértékben csak múzeumi célra használja a beruházás tárgya szerinti épületet –
Tulajdonos az üzemletetési szerződés felmondásának jogát 1 éves felmondási idő
meghatározásával kiköti, és/vagy bérleti díjat állapíthat meg.
7.3. Jótállással és/vagy kellék-, és jogszavatossággal (továbbiakban: szavatosság) kapcsolatos
igények érvényesítése
7.3.1.

A megkötendő szerződésekben meghatározott jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek
teljesítését a Beruházó mellett - a megkötendő szerződésbe is külön befoglalandó
felhatalmazás alapján a Tulajdonos is jogosult közvetlenül a vállalkozótól / kötelezettől
követelni, azzal, hogy ezen jog érvényesítésére Beruházót is felhatalmazza. Felek
megállapítják, hogy a Beruházó a megvalósított Beruházásokért nem tartozik szavatossággal
vagy jótállással a Tulajdonos felé, és a Tulajdonos nem érvényesíthet igényt a Beruházóval
szemben azon az alapon, hogy az a vállalkozási szerződésekből eredő valamely szavatossági
és/vagy jótállási igény érvényesítését elmulasztotta.

7.3.2.

A szerződésekből eredő jótállásból és/vagy szavatosságból eredő jogok érvényesítésének
elősegítése érdekében – amennyiben a Felek nem a 7.3.3. pont szerint járnak el - a Beruházó a
műszaki átadás-átvétel folyamatában a jótállási és/vagy szavatossági jogot gyakorló
Tulajdonosra engedményezi a vállalkozási szerződések alapján a jótállási és/vagy
szavatossági igények teljesítésére nyújtott biztosíték teljesítése iránti követelését.
A vállalkozási szerződések úgy is rendelkezhetnek, hogy a vállalkozó hibátlan teljesítését,
vagyis a hiba- és hiánymentes műszaki átadást-átvételt követően a szavatossági és jótállási
jogokat a Tulajdonos közvetlenül egyedül gyakorolja, és ilyen módon – amennyiben előírásra
kerül- a jól teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő közvetlenül a Tulajdonos javára
nyújtja be.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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Formázott: Listaszerű bekezdés,
Nincs felsorolás vagy számozás

8.1. A Megállapodás módosítása
Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.
8.2. Megállapodás megszüntetése
Felek az együttműködési megállapodás egyoldalú megszüntetését függetlenül annak jogcímére –
tekintettel a pályázati kötelezettségekre – kizárják.
Felek rögzítik, hogy amennyiben az együttműködési megállapodásban foglaltakat valamely Fél neki
felróható módon megszegi, és ezzel a másik Fél pályázati kötelezettségeinek teljesítését meghiúsítja,
vagy azt károsan befolyásolja, és ebből az adott Félnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik,
köteles az okozott kárt a szerződésszegő Fél a sérelmet szenvedett Félnek megtéríteni.
8.3. Értesítések
8.3.1. A Felek értesítési címei:
Somogy Megyei Önkormányzat
Kapcsolattartó neve: Fábián Éva, helyettesítésében Becker Roland Becker
RolandLengyel Gábor
Cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Telefon: 30/534-95-54 (Fábián Éva), 30/226-39-38 30/239-25-53 (Becker
Roland)
Fax: 82/510-181
E-mail:
fabian.eva@som-onkorm.hu,
becker.roland@som-onkorm.hu
lengyel.gabor@som-onkorm.hu
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Formázott: Nem Áthúzott
Formázott: Betűszín: Vörös

Kapcsolattartó neve: Szirják Imréné
Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefon: 30/334-8331
Fax: 82/501-520
E-mail: muszak-palyazat@kaposvar.hu
8.4. Irányadó jogszabályok és vitarendezés
8.4.1.

A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó.

8.4.2.

A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak,
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő
90 (kilencven) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás
megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése
érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. A Megállapodásból eredő vagy
azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező Kaposvári Törvényszék jár el.

Jelen
megállapodást
Tulajdonos
Közgyűlése
………………..határozatával,
Beruházó
Közgyűlése …….……….. határozatával jóváhagyta.
A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag aláírták, melyből 3 példány Tulajdonost, 2 példány
Beruházót illet meg.
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Kelt: Kaposvár, 2017. ………………

______________________________
Somogy Megyei Önkormányzat
képviseletében
Biró Norbert
dr. Sárhegyi Judit
elnök
megyei jegyző

Kelt: Kaposvár, 2017. ……………..

______________________________
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Szita Károly
polgármester
Formázott táblázat

Pénzügyi ellenjegyző:
____________________________

Pénzügyi ellenjegyző:
______________________________

Szüts Szűts András Ervinné
gazdasági vezető

Molnár György Balogh Beáta
gazdasági igazgató
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Melléklet: beszerzési és közbeszerzési eljárások felelősségi rendje
1. sz. melléklet
A Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár MJV Önkormányzata által közös ajánlatkérőként
lefolytatandó „Kaposvár egykori levéltárépület rekonstrukciója és új funkció kialakítása” című
pályázat közbeszerzési eljárásai során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és
dokumentálásának
belső felelősségi rendjét
az alábbiak szerint kerül meghatározásrahatározza meg azzal, hogy egyéb kérdésekben a Somogy
Megyei Önkormányzat közbeszerzési szabályzata az irányadó.
1.

A Kbt. 27. § (1) bekezdése szerint Bíráló Bizottság és az előkészítő munkacsoport tagjainak
megbízása, az eljárás során kibocsátandó hivatalos okiratok kiadmányozása, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízása (amennyiben szükséges):
Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke

2.

A közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása:
Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke,
Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterének előzetes egyetértésével
együttesen történik.

3.

A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, az eljárás dokumentumainak összeállítása,
kiadmányozásra történő előkészítése, az 1. pontban megjelölt bizottság munkájának
megszervezése, dokumentálása, a bizottsági tagok munkájának összehangolása:
közös beszerzéssel kiválasztott akkreditált közbeszerzési szakértő (szervezet)

4.

Az előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport tagjai:

Elnök: dr. Sárhegyi Judit
Tagok:
Szüts Szűts András Ervinné (pénzügyi szakértő)
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dr. Mach Tamás (jogi szakértő)
Fábián Éva (beszerzés tárgya szerinti szakértő)
L. Balogh Krisztina (Kaposvár MJV Önkormányzata által delegált)
Szirják ImrénéErős György (Kaposvár MJV Önkormányzata által delegált)
5.

A Kbt. 27. § (1) bekezdése szerinti bíráló bizottság tagjai:

Elnök: dr. Csillag Gábor
Tagok:
Erőss György (pénzügyi szakértő)
dr. Sárhegyi Judit (jogi szakértő)
Becker Roland Lengyel Gábor(beszerzés szerinti szakértő)
Fábián Éva (beszerzés tárgya szerinti szakértő)
Szirják Imréné (Kaposvár MJV Önkormányzata által delegált)
6.
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Ajánlattevők alkalmasságának, az ajánlatok érvényességének, az eljárás eredményességének,
a nyertes ajánlattevő kiválasztásának kérdésében a döntést
Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke,
Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterének előzetes egyetértésével
együttesen hozza meg.

7.

A közbeszerzési eljárást az előkészítéstől a megkötendő szerződés teljesítéséig írásban
dokumentálni kell. Ez közös beszerzéssel kiválasztott akkreditált közbeszerzési szakértő
(szervezet) feladata.

8.

Az eljárás befejezésekor a közös beszerzéssel kiválasztott akkreditált közbeszerzési szakértő
(szervezet) valamennyi közbeszerzési iratot tételesen átad a Somogy Megyei Önkormányzat
részére, aki gondoskodik azok – önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályok szerinti
iktatásáról és az eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesítéséről számított öt évig történő
megőrzéséről.

9.

A nyilvánosság biztosítása a Kbt-ben előírt módon az eljárás alatt és azt követően a közös
beszerzéssel a kiválasztott akkreditált közbeszerzési szakértő (szervezet) feladata.

10.

A közbeszerzési eljárás fedezete valamint a külső szakértők igénybevételének fedezete az
érintett projektből biztosított.

Kaposvár, 2017. „

„

______________________________
Somogy Megyei Önkormányzat
képviseletében
Biró Norbert
dr. Sárhegyi Judit
elnök
megyei jegyző

______________________________
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Szita Károly
polgármester
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