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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat az Agrárminisztérium „zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” 
című pályázatán támogatásban részesült. A támogatási szerződés bruttó 9 800 696.,- Ft összeggel 
hatályba lépett. 
 
A projekt keretében a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság határozata alapján a zártkerti 
útfelújítási részre a beszerzési eljárást lefolytattuk, illetve a beszerzési eljárás során nyertes 
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 9 000 000,- Ft összeggel megkötöttük. A zártkerti út 
felújítása a szerződésnek megfelelően már meg is történt. 
 
A pályázat, illetve a támogatási szerződés megvalósítandó eleme még a zártkerti út felújításán kívül 
vadvédelmi kerítés megépítése és a kerítés megépítési helyszínén a terület megtisztítása. 
 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság határozata alapján, a projekt során megvalósítandó 
vadvédelmi kerítés megépítésére szóló beszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. 
 
A pályázat során az út és kerítésépítés, valamint terület tisztítás költségsorokra összességében bruttó 
9 983 509,- Ft összeg került beállításra, a támogató Agrárminisztérium azonban csak a fentiek szerinti 
182 813,- forinttal csökkentett összeget támogatta.  
 
A pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötése között hónapok teltek el, így az ezen 
időszak alatti áremelkedések miatt a pályázatban kalkuláltakhoz képest magasabb összegről szóló 
árakat adtak a vállalakozások a hivatalunk által megkért előzetes ajánlatkérésekre. 
 
A támogatási összeg csökkenése, valamint az időközi áremelkedések miatt szükséges pótlólagos 
forrás bevonása a pályázat támogatási szerződés szerinti teljes körű megvalósításához. 
 
Az útépítésre már meglévő szerződés, valamint a hivatalunk által bekért előzetes ajánlatok alapján 
legfeljebb bruttó 300 000,- Ft önerő biztosításával a projekt támogatási szerződés szerint vállalt 
műszaki tartalma teljes körűen megvalósítható. 
 
A vadvédelmi kerítés létesítési helyén a terület tisztítási munkálatok költsége az előzetesen kért 
ajánlat alapján nem fogja meghaladni a bruttó 300 000,- forintot, így az összeg nagysága miatt a 
projektre vonatkozó pályázati felhívás szerint nem szükséges 3 ajánlatot bekérni. A kedvező időjárási 
körülmények és a támogatási szerződés határidő módosításának elkerülése miatt mindenképpen 
fontos lenne még az idei évben befejezni a projektet, ezért a terület tisztítását elvégző vállalkozó 
kiválasztási folyamatának lerövidítése érdekében a beszerzési eljárás során célszerű lenne eltekinteni 
az önkormányzat beszerzési szabályzatában rögzítettektől.   
Fentiek érdekében a vadvédelmi kerítés létesítési helyszínének tisztítását elvégző vállalkozó 
kiválasztására vonatkozóan kérem a tisztelt képviselő-testület határozatát arról, hogy az 
önkormányzat beszerzési szabályzatának alkalmazásától eltekint.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok állásfoglalásának 
figyelembevételével a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!    



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta a Komlói zártkertek infrastrukturális fejlesztése projekthez önerő 
biztosítására szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A képviselő-testület a „Komlói zártkertek infrastrukturális fejlesztése” című projekthez 
legfeljebb bruttó 300.000,- Ft összegű önerőt biztosít a 2018. évi költségvetés egyéb 
dologi előirányzata terhére.  

 
2. A képviselő-testület a projekt során megvalósítandó vadvédelmi kerítés létesítési 

helyszínének megtisztításának elvégzése kapcsán eltekint Komló Város Önkormányzat 
beszerzési szabályzat alkalmazásától. Felhatalmazza a polgármestert a vadvédelmi kerítés 
létesítési helyszínének megtisztításához kapcsolódó szerződés aláírására. 

 
  

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

Polics József polgármester 
 
 

Komló, 2018. november 08. 
 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 


