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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. november 29-én 

tartandó ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya:  Bajcsy-Zs. utca útburkolat felújításához többletforrás 
biztosítása a 2019. évi költségvetés terhére 

 
Iktatószám:   2802/2018  Melléklet:- 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kovács Brigitta műszaki ügyintéző 
 Gombos László ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 7., 21. 
pont. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont 
 
 
Meghívott: - 
 
 

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2018. április 26-i ülésén a Képviselő-testület az 54/2018 (IV.26.) sz. határozatában döntött 
arról, hogy Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra. 
2018. május 2-án benyújtásra került a pályázat a Magyar Államkincstár részére. 
2018. augusztus 16-án Támogatói Okirat született, melynek értelmében a Belügyminisztérium 
30.000.000,- Ft állami támogatást nyújt a Komló, Bajcsy-Zs. utca egy szakaszának 
útfelújításához. A pályázathoz szükséges önerőt a Képviselő-testület a 83/2018 (V. 30.) sz. 
határozatával biztosította a 2018. évi költségvetés terhére. 
 
A pályázatban szereplő és támogatott műszaki tartalom a Kossuth L. utcai kereszteződéstől a 
Tavasz utcai kereszteződésig tartó útszakasz felületének a felújítási munkáit foglalja megában. 
A Bajcsy-Zs. utca Kórház utcai kereszteződésétől a Leo Amici Alapítvány Rehabilitációs 
Intézet bejáratáig a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 kódszámot viselő, „Komló város ellátatlan 
területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt 
keretében plusz önerő biztosításával valósult meg az útburkolat helyreállítása.  
Az útkereszteződések között indokolt a fennmaradó rossz állapotú 25 fm-es szakasz felújítása 
és a csapadékvíz elvezető árok rendezése is önerő biztosításával, így a teljes útszakasz felújítása 
megtörténik és a csapadékvíz elvezetése is rendeződik az utcában. 
 
A fentiekben részletezett teljes útfelújítási munka kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési 
eljárást folytat le Komló Város Önkormányzata, mely jelenleg is folyamatban van. A 
beruházással kapcsolatos előzetes költségkalkuláció szerint a kivitelezési költség 
előreláthatólag 4 millió Ft körül várhaló, mely összeg a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően pontosodik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beruházás 
megvalósíthatósága érdekében bruttó 4.500.000,- Ft összeghatárig biztosítson saját forrást a 
2019. évi költségvetés terhére. A szükséges önerő biztosításával a nyertes kivitelező céggel a 
vállalkozási szerződés megköthető még ebben az évben. 
 
Az önerő pontos összegéről a soron következő rendes testületi ülésen a Képviselő-testületet a 
„beszámoló a lejárt határ idejű határozatok végrehajtásáról” című napirend keretében 
tájékoztatom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottságok 
állásfoglalásának figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön módosításokról. 
 
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, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Bajcsy-Zs. utca útburkolat felújításához többletforrás 
biztosítása a 2019. évi költségvetés terhére” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Az útfelújítási és csapadékvízelvezetési munkák megvalósulásához a pályázatból nem 
fizetett részének megvalósításához a Képviselő-testület az eddig megítélt saját forráson túl 
további, legfeljebb bruttó 4.500.000,- Ft saját forrást biztosít a 2019. évi költségvetés terhére 
2019. évi fizetési határidő mellett. 
 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő előirányzat összegét a 
2019. évi költségvetés összeállításakor vegye figyelembe. 



 
 

 
Határid ő:   2019. február 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot tevő kivitelezővel a vállalkozási szerződést megkösse.  
 
Határid ő:  2018. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester   
 
 
K o m l ó, 2018. november 19. 
 
         

Polics József 
        Polgármester 


