
 

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

2018. március 22-én 
tartandó rendkívüli ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya:  Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének 

fejlesztése 
  

  
 

Iktatószám: 287/2018.                    Melléklet: --- 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba szakmai főtanácsadó 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság 
 

Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 7. pont. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 29. § (2) bek. 
  
 
 

 

 
 

 

  
 
Meghívott: --- 
 
 
A határozatot kapja: --- 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1818/2016. (XII.22.) számú kormányhatározattal és az abban jóváhagyott 385.000.000,- Ft 
támogatással lehetővé vált a Munkácsy M. utca átfogó felújítása, amely mind az útburkolat 
felújítását, mind a szükséges közműkiváltások egy részét magában foglalja. A tavalyi év során 
lefolytatott közbeszerzési eljárások után nyilvánvalóvá vált, hogy az alapvető fejlesztési cél – 
Munkácsy M. utca felújítása – közel 60 millió Ft +ÁFA összeggel kevesebb költséggel 
megvalósítható, mint az eredetileg tervezett költség. Tekintettel arra, hogy a fenti 
kormányhatározat a Munkácsy M. utca és környezetének a fejlesztésére ad támogatást, ezért 
a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján lehetőség van arra, hogy a maradványösszeg 
terhére a Munkácsy M. utcához közvetlenül kapcsolódó utcák útburkolat-felújítása is 
megvalósuljon. 
 
A műszaki felméréseket követően az alábbi három utcának az útburkolat-felújítását javaslom 
a Tisztelt Képviselő-testület részére jóváhagyásra: 
 

- Bartók Béla utca (hrsz: 1951) 
- Lehár Ferenc utca (hrsz: 1827) 
- Mecsekfalui út (az építendő körforgalmú csomóponttól Mecsekfalu felé a két autóbusz 

megállót is magában foglaló szakasza – kb. 510 m hosszban; hrsz: 1491) 
 
A fenti útfelújítások megvalósítására az önkormányzatnak egy további közbeszerzési eljárást 
kell lefolytatnia, amelyre az előkészületek már megtörténtek. Amennyiben a képviselő-
testület jóváhagyja a fenti utcák útburkolat-felújítását, úgy a közbeszerzési eljárás lezárását 
követően a kivitelezési munkák megkezdődhetnek. A támogatói okirat alapján a támogatási 
összeget 2018. december 31-ig fel kell használni. 
 
Az előzetes költségbecslések alapján a fenti utcákban tervezett útfelújítások költsége 
várhatóan meghaladja a rendelkezésre álló támogatás összegét. Amennyiben a közbeszerzési 
eljárás eredményeként nyilvánvaló lesz, hogy a beérkezett legjobb kivitelezői ajánlat is 
magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 
hiányzó forrást az önkormányzat a Városgondnokság „közutak fenntartása és vízkár elhárítás” 
előirányzat terhére biztosítsa annak érdekében, hogy a tervezett műszaki megoldások 
(útburkolat-felújítás, csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése) teljes körűen 
megvalósulhassanak.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az érintett 
bizottságok állásfoglalásainak a figyelembevételével az előterjesztésben szereplő 
útfelújításoknak a megvalósítását hagyja jóvá! 
 
Határozati   javaslat: 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Munkácsy M. utca és közvetlen 
környezetének a fejlesztésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az 1818/2016. (XII.22.) számú 
kormányhatározatban megítélt támogatási összeg terhére az alábbi, a Munkácsy 
M. utcához közvetlenül csatlakozó utcák útburkolat-felújítása megvalósuljon: 

 



- Bartók Béla utca (hrsz: 1951) 

- Lehár Ferenc utca (hrsz: 1827) 

- Mecsekfalui út (az építendő körforgalmú csomóponttól Mecsekfalu felé 
a két autóbusz megállót is magában foglaló szakasza – kb. 510 m 
hosszban; hrsz: 1491) 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezés megvalósításához 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról intézkedjen. 
 

Határid ő:  2018. március 31. 
Felelős:  Polics József polgármester  

 
2. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy amennyiben az 1. pontban szereplő kivitelezés 

megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat 
meghaladja az önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet, abban az esetben 
is az önkormányzat a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a többlet 
pénzügyi forrást legfeljebb 22.000.000,- Ft összegig Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság „közutak fenntartása és vízkár elhárítás” előirányzat terhére 
biztosítja. 
 

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy amennyiben a 2. pontban szereplő 
előirányzat változás realizálódik, akkor az előirányzat változás átvezetéséről a soron 
következő költségvetési rendelet módosítás során gondoskodjon. 

 
Határid ő:  2018. június 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
4. A képviselő-testület felkéri a Városgondnokság vezetőjét, hogy a „közutak fenntartása 

és vízkár elhárítás” előirányzat esetében 22.000.000,- Ft tartalékba helyezéséről 
intézkedjen. 

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Bogyay László intézményvezető 

 
 

Komló, 2018. március 20. 
 
 
 Polics József 
 polgármester 

 


