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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 9. pont 

 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

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

Komló Város Önkormányzata a Képviselő-testület 15/2016. (II. 18.) számú határozata 
alapján, 2016. árpilis 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.1.3-15 kódszámú, 
„Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra. A Közreműködő Szervezet 2017. május 
29-én kelt tájékoztatási alapján A Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok 
rekonstrukciója című pályázat bruttó 500.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. 
A projekt megvalósításához szükséges és az abból finanszírozott kiviteli és engedélyes 
terveket, a beszerzési eljárás keretében kiválasztott, Építész Kör Kft. (7621 Pécs, Váradi 
Antal u. 5.) készítette el. Azonban a tervezett beruházás során az építész, statikai, útügyi és 
egyéb szakági terveken túl, gyengeáramú kiviteli tervdokumentáció elkészítése is 
szükségesség vált, amely magába foglalja a strukturált hálózat, a vagyonvédelmi rendszer, 
valamint a térfigyelő és épülethangosítási rendszer tervezését. 
A projekthez tartozó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően sürgősen szükségessé 
vált a fent leírt gyengeáramú szakági tervek elkészítése is, ezért Komló Város Önkormányzata 
a TG NetCom Kft-vel (7630 Pécs, Francia u. 1.) 2018. augusztus 1. nappal vállalkozási 
szerződést kötött a fent részletezett feladatok ellátására. A szerződés bruttó 381.000.- forintos 
összköltségét a pályázat keretében elnyert forrás már nem finanszírozza, így fedezetét Komló 
Város Önkormányzatának szükséges biztosítania. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el!  
 
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 „Komló Város területén lévő piac és 
vásárcsarnok rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához pótigény biztosítása.” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja, a TG NetCom Kft-vel kötött, a TOP-
1.1.3-15-BA1-2016 számú pályázati konstrukcióhoz szükséges gyengeáramú kiviteli 
tervek elkészítésére vonatkozó, bruttó 381.000.-Ft összértékű szerződést. 
  

2) A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja, hogy a gyengeáramú kiviteli tervek 
elkészítéséhez szükséges bruttó 381.000.-Ft költség a 2018. évi Költségvetési rendelet 
7. számú mellékletében szereplő Pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési keret 
terhére kerüljön elszámolásra. 
 
 
 



3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás költségvetési 
rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018.10.31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
K o m l ó, 2018. szeptember 27. 
 
 
        Polics József 
       polgármester 


