
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 7-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című 

pályázat megvalósításához szükséges többletforrás 
biztosítása 

 
Iktatószám:   934/2018.  Melléklet: -  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 21. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont 
 
Meghívott: 
 

 
 

A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 számú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című 
pályázat építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárását 2018. február 8-án 
elindítottuk. Az eljárás során 7 rész ajánlati lehetőséget biztosítottunk, azaz az ajánlattevők 
intézményenként tehették meg ajánlatukat.   
 

Az ajánlattételi határidőig mind az öt gazdasági szereplő leadta ajánlatát. A legkedvezőbb 
ajánlat bruttó 12.307.000,- Ft-tal több, mint a pályázat költségvetésébe betervezett 
keretösszeg. Az eljárás lezárása előtt, illetve a nyertes kihirdetését megelőzően, a projekt 
megvalósítása érdekében szükséges, hogy az önkormányzat döntsön a többletforrás 
biztosításáról, melynek fedezetéül a 2018. évi költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő 
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret szolgálhat. 
 

A projekt rendelkezik tartalék kerettel, ami összesen bruttó 6.066.350,- Ft. A Közreműködő 
Szervezet tájékoztatása szerint az Irányító Hatóság engedélyezi a tartalék keret 
felszabadítását, és annak átcsoportosítását a beruházás költségsorra a közbeszerzési eljárás 
lezárását követően. A pályázat eszközbeszerzés költségsoráról további bruttó 2.212.000,- Ft 
átcsoportosítását kezdeményezzük az építési részre. Amennyiben a tartalék keret 
felszabadítását, illetve az eszközbeszerzés költségének átcsoportosítását jóváhagyták, abban 
az esetben a projekt alszámlájáról bruttó 8.278.350,- Ft visszapótlására kerül a Pályázati, 
előkészítési, önerő és megelőlegezési keretre.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón című pályázat megvalósításához 
szükséges többletforrás biztosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a TOP-1.4.1-15 kódszámú „Óvodák és bölcsőde 
fejlesztése Komlón” című pályázat építési beruházásaihoz kapcsolódó bruttó 12.307.000,- Ft 
többletforrás biztosítását a Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret terhére. 
 
 

2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A tartalék keret 
felszabadításának, illetve az eszközbeszerzés költségének átcsoportosításának jóváhagyását 
követően a bruttó 8.278.350,- Ft összeg visszapótlásáról gondoskodni kell. 
 

Határidő:   2018. szeptember 30. 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
K o m l ó, 2018. március 1. 
 
        Polics József 
        polgármester  


