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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 19. pont 

 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C.  12. és 21. 
pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzata 2016. július 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
által meghirdetett TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra. 
A Támogató a beadott pályázati anyagot a 2017. május 29-én kelt értesítése alapján bruttó 
579.470.000.- forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, amelyhez 
kapcsolódóan a felek 2017. június 21. napján támogatási szerződést kötöttek. 
 
A projekt fizikailag 2017. július 1. nappal megkezdődött és, mint az a Tisztelt Képviselő-
testület előtt is ismert, a pályázati forrásból Komló Város Önkormányzata a Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációját kívánja megvalósítani.  
A projekt megkezdése óta, az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján, kiválasztásra 
kerültek a megvalósításban résztvevő szereplők, elkészültek a fejlesztéshez kapcsolódó 
tanulmányok és a beruházás megvalósításához szükséges kiviteli és engedélyes 
tervdokumentációk, amelyek közül a szakági terveket érintően, a jelenleg érvényben lévő 
jogszabályok alapján a tenisz klub rekonstrukciója és a közlekedésépítészethez kapcsolódó 
tervfejezetek építési engedély kötelesek tevékenységek.  
A hatóságok felé benyújtott szakági tervdokumentációk engedélyezési eljárása sikeresen 
lezárult, azonban a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya által kiadott, 
a közlekedésépítészetre vonatkozó, hatósági engedély alapján a fejlesztésre kijelölt terület 
összetett szerkezete és funkciója miatt szükségessé válik az elkészített tervdokumentáció 
felülvizsgálata, annak érdekében, hogy mind a jelenleg tanúsítás alatt lévő, közbeszerzési 
eljárás során, mind a kivitelezés során, a közlekedéshez kapcsolódó szakági tervek a hatóság 
által megkövetelt előírásoknak megfeleljenek. A pályázat költségvetése nem teszi lehetővé, 
hogy ezen tervfelülvizsgálat a projekt keretében elszámolásra kerüljön, ezért szükséges, hogy 
ennek a tevékenységnek a maximum br. 1,2 millió forintos költségét az önkormányzat saját 
költségvetéséből finanszírozza. 
A forrás előirányzataként a 2018 évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő körtvélyesi 
új garázsok közötti út építése c. keret kerül megjelölésre. Ennek indoka, hogy a 
Körtvélyesben épülő garázsok készültségi foka a 2018-as évben nem fogja elérni a 100%-os 
készültségi szintet. Így az önkormányzat által, a 32-es blokk teljes megépülését követően 
vállalt, szilárd burkolatú út kiépítésére csak a 2019-es évben kerül sor.  
Ugyanakkor az út megvalósítása a későbbiekben szükséges, így annak a korábban tervezett 
bruttó 3,5 millió forintos költségét, az idei kiadással csökkentve, a jövő évi költségvetés 
készítése során újra tervezni szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési 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: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázati programhoz 
kiegészítő forrás biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 



 

1.) A képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációja című pályázati programhoz” kiegészítő forrást biztosít a 
pályázat megvalósításához szükséges tervfelülvizsgálat elkészítéséhez legfeljebb bruttó 
1,2 millió forint értékben a 2018. évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő 
körtvélyesi új garázsok közötti út építése keret terhére. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lefolytatott beszerzési eljárást 
követően a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse. 
 

Határid ő: 2018. június 15. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor az előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon.  

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

3.) Továbbá utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezése során a körtvélyesi új 
garázssorok közötti út építéséhez szükséges bruttó 3,5 millió forint betervezéséről, a tárgy 
évben teljesült kiadásokkal csökkenve gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2019. március 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
K o m l ó, 2018. május 30. 
 
 
         Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 


