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Tisztelt Képviselőtestület!  
 
A 2018. február 22-i ülésen Komló Város 2018. évi rendezvény naptára című előterjesztés 
keretében tájékoztattam Önöket arról, hogy a Komlói Napok és Bányásznap 
rendezvénysorozat Eszperantó téri és Városház téri rendezvényeinek megszervezése és 
lebonyolítása tárgyában előzetes egyeztetéseket folytatok munkatársaimmal együtt. Szintén 
ezen előterjesztés keretében vázoltam a rendezvények átszervezésére vonatkozó tervek egy 
részét. Jelen előterjesztés keretében további információkat kívánok szolgáltatni a tisztelt 
képviselőtestület számára és kérem, hogy szíveskedjenek a határozati javaslat szerinti döntést 
támogatni, annak érdekében, hogy a rendezvényt sikeresen lebonyolíthassuk.  
Az előkészítő tárgyalásokat Béni Gábor villányi egyéni vállalkozóval folytattuk eddig is, aki 
egyébként a pécsváradi leányvásárt a kezdetektől, és a mára már nagy hagyományokkal 
rendelkező villányi vörösbor fesztivált 6 éven keresztül sikeresen és közmegelégedésre 
szervezte.  
Az előkészítés során több egyeztetés keretében áttekintettük a korábbi rendezvények 
programjait a helyszíneket és a változtatási lehetőségeket.  
Mint az előző előterjesztésben is leírtuk „A Közösségek Háza maradna továbbra is a teljes 
rendezvénysorozat lebonyolítója. Az Eszperantó téri és Városház téri rendezvények 
megszervezésére és lebonyolítására azonban profi rendezvényszervező céget kérnénk fel. Az 
előzetes egyeztetések során több lehetőséget is vizsgáltunk, és további egyeztetésekre is 
szükség van. Az eddigiek alapján a jelen előterjesztésben írt módosítások megvalósíthatóak. 
A mutatványosok – a csökkenő lakossági igényeknek megfelelve - csak a „Csempe gödör” 
területén kapnának helyet. Az így felszabadult területen több árus / vendéglátós számára 
biztosíthatnánk lehetőséget, növelve ezzel a kínálatot és megteremthetnénk a gazdagabb 
programokhoz szükséges források egy részének fedezetét is. A közönség számára 
rendelkezésre álló tér is növekedne, a rendezvényszervező elképzelései szerint modern 
marketing eszközökkel és szponzorok bevonásával megyei / regionális szinten is jelentős 
eseménnyé bővítenénk városunk legnagyobb ünnepét, növelve a városon kívüli vendégek 
számát is. Ennek érdekében jelentősen javítani kívánjuk a rendezvény körülményeit (WC – 
konténerek kihelyezése / profi helyszínbiztosítás) és a programkínálatot is. A kézműves vásár 
3 naposra bővülne, és a Városház tér térköves területén kerülne megszervezésre. 
A rendezvény koncepciójában történő változások plusz költségekkel nem járnak, a 202/2017. 
(XI.30.) sz. határozata alapján a Képviselő-testület előzetesen már döntött arról, hogy az ez 
évi Komlói Napok és Bányásznap nagyrendezvény programjaihoz 10 millió Ft előirányzatot 
biztosít az Eszperantó téri és Városház téri rendezvényekre, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére.”    
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a pályázati határidők miatt a vállalkozó 
közreműködésével pályázat került benyújtásra a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális 
Fesztiválok Kollégiumához. 
A pályázatok benyújtására a korábbi években nem volt lehetőség, de a rendezvényszervező 
koncepciója alapján igényelhető kiegészítő támogatás. A megbízott rendezvényszervező ezért 
az összegért vállalná egy remélhetőleg a korábbi évekhez képest még színvonalasabb és 
professzionálisabb módon megszervezett programsorozat összeállítását. Az esetlegesen 
elnyert pályázati támogatás tekintetében a pályázat célokhoz és elnyert összegekhez mérten 
külön megállapodás kerülne megkötésre. A költségvetésben jelenleg is biztosított forrásra 
pályázatnyertesség esetén várhatóan nem lenne szükség teljes egészében, kizárólag abban az 
esetben, ha a felszabaduló összegek terhére külön megbízást vagy megrendelést adnánk. A 
rendezvényekre biztosított összeg jelenleg az önkormányzat nagy rendezvényekre 
meghatározott előirányzata keretében áll rendelkezésre. Mint a korábbiakban is írtuk a 
Komlói Napok rendezvény sorozatának lebonyolítója és kapcsolattartója az önkormányzat 



részéről továbbra is a Közösségek Háza marad. Mindezek miatt a pályázatok benyújtása is a 
Közösségek Háza részéről történt meg és pályázatnyertesség esetén ezen intézményünk lehet 
a támogatások kedvezményezettje is. Fentiek okán indokolt, hogy a soron következő 
költségvetési rendelet módosítás során ezen rendezvényre biztosított összeg a Közösségek 
Háza költségvetésébe kerüljön átcsoportosításra, és annak terhére a jelen önkormányzati 
határozat alapján az intézmény vezetője kössön megállapodást.  
A közterület-használat jelenleg szabályainak részbeni megváltoztatása szükséges annak 
érdekében, hogy a megbízott a kijelölt közterületeket külön díjazás nélkül használhassa, 
ugyanakkor a területen gazdasági tevékenységet folytató vállalkozóktól saját jogon bérleti 
díjat szedhessen. Ez a bevétel a megbízott saját bevétele lenne, amelyet a szponzori- és 
reklámtámogatásokkal együtt a rendezvény színvonalas lebonyolítására fordítana. Ennek 
érdekében amennyiben a Képviselő-testület elfogadja ezt a koncepciót, a Komlói Napok és 
Bányásznap rendezvénysorozatnak Eszperantó téri, Városház téri és a „Csempe gödör” 
területét rendeletmódosítás keretében javasolnám kivenni a 25/2017.(XII.01.) Közterület 
használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önk. rendelet hatálya alól.  
Az önkormányzat által közvetlenül biztosított legfeljebb 10MFt és az ily módon közvetve 
átengedett bevételek teljes együttes összege sem éri el a közbeszerzési törvény alapján 
rendezvényszervezés tekintetében meghatározott nettó 18MFt összegű értékhatárt.  
Fentiek miatt a közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező és a speciális jogviszonyra 
való tekintettel álláspontom szerint nem is indokolt. A rendezvény programjainak 
összeállítása során a megbízottal folyamatos az együttműködésünk, jelenleg nem tudunk 
teljesen pontos programot és feltételeket meghatározni, így összehasonlítható megfelelő 
ajánlatok beszerzésére sincs lehetőségünk. Fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy az önkormányzat beszerzési szabályzata alól is mentesítse ezt a szerződéskötést. 
Tisztelettel kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek támogatni. 
 
Határozati javaslat:  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Komlói Napok és 
Bányásznap Városközponti rendezvényeinek lebonyolításáról szóló előterjesztést és az 
Oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság véleményének figyelembevételével az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.)  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az előterjesztésben leírtak szerint a Komlói 
Napok és Bányásznap Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont – 
Buszpályaudvar közti parkoló területén megrendezésre kerülő programjait megbízott 
szervezze meg. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közösségek Háza Béni 
Gábor egyéni vállalkozóval (Villány, Baross Gábor u. 17.) és az általa kijelölt egyéb 
közreműködőkkel megállapodást kössön a rendezvény megszervezése és 
lebonyolítása érdekében az alábbi feltételek szerint: 

- a megbízott díja legfeljebb 10MFt 
- a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Közösségek Háza a rendezvény 

megszervezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, illetve annak 
kiegészítése érdekében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális 
Fesztiválok Kollégiumához; 

- a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a pályázati forrásból elnyert összegek terhére 
a Közösségek Háza a megbízott számára további forrásokat is biztosítson és 
megállapodást kössön; 



- a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megbízott díjazása a teljes program 
kidolgozását követően pontosításra kerül külön megállapodás vagy 
szerződésmódosítás keretében; 

- a megbízott vállalja a rendezvény sikeres lebonyolítását a megbízóval folytatott 
folyamatos egyeztetések figyelembevételével; 

- a teljes terület biztosítása, a rendezvény rezsi- és minden egyéb költsége a 
megbízottat terheli /így elsősorban: színpad, hangtechnika, fellépők, a helyszín 
biztosítása/; 

- megbízott vállalja, hogy az önkormányzat által fizetett megbízási díjat, a 
pályázatból részére kifizetett összeget és az átengedett bérleti díj bevételt a 
rendezvény közvetlen költségeire fordítja. 

 
Határid ő: 2018. július 31. megállapodás véglegesítésére 

      2018. júniusi rendes ülés költségvetési rendelet módosítására   
                  2018. 08. 31- 2018.09.02. rendezvény lebonyolítására 
 
Felelős: Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója 
              Polics József polgármester 
 

2.)  A Képviselő-testület az első pontban meghatározott Városközponti rendezvények 
területét a Komlói Napok és Bányásznap idejére ki kívánja venni a 25/2017.(XII.01.) 
Közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önk. rendelet hatálya alól. A 
Képviselő – testület egyetért azzal, hogy a megbízottat, illetve az általa kijelölt 
jogosultat illeti a rendezvény területén bérleti díj címén szedett teljes bevétel. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a május testületi ülésre a rendelet módosítását készítse elő és 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

Határid ő: 2018. június rendes testületi ülés  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3.)  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a megbízott számára a rendezvényszervezésre 

biztosított összegek összességében nem érik el a közbeszerzési törvény által 
meghatározott összeghatárt és a beszerzés egyedi jellegére tekintettel a Közösségek 
Háza intézményt mentesíti az önkormányzati beszerzési szabályzat alkalmazásának 
kötelezettsége alól. Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy jelen előterjesztésben 
rögzített feltételekkel közvetlenül szerződést kössön az első pont szerinti megbízottal, 
megbízottakkal polgármesteri és jegyzői ellenjegyzéssel. 
 

Határid ő: 2018. március 31. megállapodás megkötésére 
                  2018. júniusi rendes testületi ülés megállapodás véglegesítésére 
Felelős: Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója 
    
 
Komló, 2018. március 01. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 


