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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Mint Önök előtt is ismert, a 19/2018. (III.7.) számú határozat alapján a Közösségek Háza az 
idei Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott programjainak 
lebonyolítására szerződést kötött Béni Gábor villányi vállalkozóval. A márciusi előterjesztés 
keretében részletesen tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a rendezvénnyel 
kapcsolatban milyen újításokat tervezünk. Arra való tekintettel, hogy első alkalommal került 
ilyen formában megrendezésre városunk legnagyobb ünnepe részletes előzetes egyeztetéseket 
folytattunk, magam és munkatársaim, a hivatal és a Közösségek Háza dolgozói is 
folyamatosan együttműködve segítették a vállalkozó munkáját. 
A rendezvény értékelésére is több egyeztetés keretében került sor. A jelen előterjesztést 
megelőzően tárgyalja a Tisztelt Képviselő-testület a Komlói Bányásznapok 
nagyrendezvényről szóló beszámolót. 
Összességében megállapítható, hogy az új rendezési forma kisebb-nagyobb problémák mellett 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Kulturáltabb környezetben, magasabb színvonalú 
programokat tudtunk biztosítani városunk lakói és a korábbiakhoz képest jóval nagyobb 
számban idelátogató közönség részére. 
A vállalkozóval folytatott egyeztetések és a rendezvény közös értékelése alapján azt javaslom 
a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hosszabb távú, 4 éves szerződést kössünk. A szerződés 
megkötésére a korábbiakhoz hasonlóan a Közösségek Háza legyen jogosult azzal a kitétellel, 
hogy a szerződésre kerüljön polgármesteri, jegyzői, és a Komlói GESZ részéről pénzügyi 
ellenjegyzés. 
A szerződés keretfeltételeit javaslom a határozati javaslat 2. pontjában rögzítettek szerint 
meghatározni.  
A hosszabb szerződés a vállalkozót is érdekeltté teszi a rendezvény színvonalának további 
emelésében, hosszabb távú szponzori és támogatási szerződések megkötését is lehetővé teszi, 
ezzel tovább javítva a rendezvény megszervezésnek pénzügyi feltételeit. Megtörténhetne a 
rendezvény országos minősítése is, amely lehetővé tenné további pályázati források bevonását 
is a rendezvény színvonalának emelése, és önkormányzatunk pénzügyi terheinek csökkentése 
érdekében.  
Az előzetesen kért szakértői vélemények alapján a határozati javaslatban rögzített 
feltételekkel történő szerződéskötés nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. 
Kérem ugyanakkor a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződés egyedi jellegére 
tekintettel szíveskedjen felmentést adni az önkormányzat beszerzési szabályzatának 
alkalmazása alól is.  
Javaslom továbbá, hogy annak érdekében, hogy a rendezvény előkészítésére az eddigiekhez 
képest több idő álljon rendelkezésre, valamint, hogy a 4 éves szerződés megkötésére sor 
kerülhessen, döntsön a Tisztelt Képviselő-testület a szükséges források biztosításáról már 
jelen előterjesztés keretében.  
Kérem, hogy az alábbi határozat javaslatot támogatni szíveskedjenek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat:  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete- a polgármester előterjesztésében, és a 
bizottságok véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Bányásznapok 
városközponti rendezvényeinek lebonyolításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.)  A Képviselő-testület támogatja, hogy Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 
Béni Gábor 7773 Villány Baross G. utca 17. szám alatti egyéni vállalkozóval 
határozott idejű, 4 éves vállalkozói szerződést kössön a 2019-2022 években tartandó 
„Komlói Bányásznapok” belvárosi helyszínein megrendezésre kerülő rendezvények 
megszervezésére, arculat kialakítására és lebonyolítására.  

 
2.)  A szerződéskötés főbb kereteit a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
- a vállalkozói díj bruttó 4.400.000,- Ft / év amelyet minden évben oly módon fizet a 

megrendelő, hogy tárgyév március 31-ig a díj 50%-át, majd a rendezvény után, a 
vállalkozó által készített beszámoló leadását követő 5 napon belül a fennmaradó 
50%-át utalja át vállalkozó részére; 

- a vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a szerződés teljesítésébe, és jogosult 
szponzori, támogatói bevételeket szerezni, valamint a rendezvényen résztvevő 
árusoktól, vendéglátósoktól, egyéb vállalkozóktól bérleti, részvételi díjakat 
beszedni; 

- a vállalkozó a kapcsolódó városi programok lebonyolítását a szerződés teljesítése 
során segíti és rendszeresen egyeztet a megrendelővel; 

- a vállalkozó ingyenesen jogosult a rendezvény területének használatára 
(Eszperantó tér, Bem utca Pécsi út és a buszpályaudvar közötti szakasza, ideértve a 
Bem utcáról megközelíthető zúzottköves parkolót is, továbbá a Városház tér); 

- megrendelő vállalja a rendezvényhez szükséges színpadi-, fény-, és hangtechnika, 
valamint a személy- és vagyonvédelem biztosítását saját költségén; 

- a szerződésben szükséges rögzíteni, hogy a vállalkozó a rendezvényen adott profil 
kapcsán legfeljebb mennyi árust, vendéglátóst vagy egyéb résztvevőt vonhat be, 
valamint a vállalkozó jogosult a rendezvényen résztvevő vendéglátósok számára 
külön feltételeket előírni (arculat, megjelenés, árusítható áruk körének 
meghatározása). 

 
3.)  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a szerződéskötés nem tartozik a 

közbeszerzési törvény hatálya alá az összeghatárokra tekintettel, egyben mentesíti a 
Közösségek Házát az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának alkalmazása alól, és 
felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a vállalkozóval fenti feltételek alapján 
polgármesteri-, jegyzői, valamint az előírt pénzügyi ellenjegyzés mellett közvetlenül 
szerződést kössön. 

 
4.)  A Képviselő-testület a Komlói Bányásznapok megrendezéséhez szüksége forrásokat a 

2019-2022 évben az alábbiak szerint vállalja biztosítani: 
 
- a szerződés teljes időtartamára a tárgyévi költségvetésben a Közösségek Háza 

intézmény részére 4.400.000,- Ft/év vállalkozói díjat, és ezen felül a 
rendezvényhez szükséges színpad- és fénytechnika, valamint a személy-es 



vagyonvédelem költségére további, évi 4.600.000,- Ft- többlet dologi előirányzatot 
hagy jóvá. Utasítja a jegyzőt, hogy az éves költségvetések összeállításakor a fenti 
tételeket vegye figyelembe. 

  
 
Határid ő: 2018. december 15. a szerződés megkötésére 

       
 

Felelős: Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója a szerződés megkötésére 
       Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző a költségvetés összeállítása során források 

tervezésére 
 
 
 

 Komló, 2018. november 20. 
        Polics József 
        polgármester 


