
 
 

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

2018. november 29-én 
tartandóülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és 
költséghaszon elemzés készítéséhez többletforrás biztosítása a 2019-es költségvetés terhére 

 
Iktatószám:   925/2018  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kovács Brigitta műszaki ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

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

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9., 19. 
pont 

 
 
Meghívott:- 
 
 

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2017. augusztus 15-én a buszpályaudvar 
és környezete megújítása érdekében, melyet a támogató 2017. december 21. napján kelt 
támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés 2018. augusztus 
8-án hatályba lépett. 
 
A projekt megvalósításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányt és költség-haszon 
elemzést elkészíteni. A Képviselő-testület Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságának 
145/2018 (X. 24.) sz. határozata alapján 3 vállakozót kértünk fel ajánlattételre, melyek közül a 
PROTASK Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.) adta a legkedvezőbb ajánlatot bruttó 
5.080.000,- Ft-tal. A bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztést mellékletét képezi. 
 
A pályázat költségvetésében „Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége” 
megnevezésű költségsoron jelenleg bruttó 839.000,- Ft áll rendelkezésre, mely összeg nem 
fedezi a tanulmányok elkészítésének célját, ezért a szerződéskötéshez szükséges az 
önkormányzatnak bruttó 4.241.000,- Ft önerőt biztosítani a 2019. évi költségvetés terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági és településfejlesztési bizottság, a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítéséhez többletforrás 
biztosítása a 2019-es költségvetés terhére.” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és 
környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázat keretében kötelezően 
elkészítendő megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítéséhez a 
képviselő-testület bruttó 4.241.000,- Ft önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére 2019. 
évi fizetési határidő mellett. 
 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő megváltozott 
előirányzatkat a 2019. évi költségvetés összeállításakor szerepeltesse. 

 
Határid ő:   2019. február 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
    
K o m l ó, 2018. november 19. 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 



 
 

 
1. sz. melléklet 

 

 


