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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata 2017. augusztus 15-én pályázatot nyújtott be a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. Az Irányító Hatóság a 2017. december 21. 
napján kelt támogatói döntés szerint 380 millió forint támogatásban részesítette 
Önkormányzatunkat. 
A beruházás érinti a teljes buszpályaudvar területét, illetve a hozzá tartozó önkormányzati utak 
és zöldfelületek felújítását, megújítását. A jelenlegi autóbusz parkolóhelyek megszűnnek, 
ezáltal egy közlekedési szempontból biztonságosabb buszpályaudvar alakítható ki. 
Az elmúlt közel egy év során több egyeztetést folytattunk a Magyar Állami Vasutak Zrt-vel az 
új autóbusz parkolóhely kialakításával kapcsolatban. Jelenleg a MÁV-nak rendelkezésre áll 
olyan területe a Bem utcával párhuzamosan (a térkép részlet az előterjesztés mellékletét 
képezi), amelyet nem hasznosít. Ez a terület alkalmas az autóbuszok parkoltatására, de 
szükséges kiviteli tervet készíttetni a kivitelezéshez. 
 
A pályázat keretén belül van lehetőség tervezői  díj elszámolására, de a MÁV területen történő 
beruházás és tervezés nem számolható el a pályázat költségsorain. A tervező kiválasztását célzó 
beszerzési eljárás során három tervező cégtől kértünk be ajánlatot. A legkedvezőbbet az A+ 
Építész Stúdió Kft. (7621 Pécs, Mária u. 16.) adta bruttó 1.714.500,-Ft összeggel. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti ajánlati összegre biztosítson forrást a 2019. 
évi költségvetés terhére, mely lehetőséget ad a beszerzési eljárás lezárására és a tervezői 
szerződés megkötésére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági és településfejlesztési bizottság és 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 autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez forrás biztosítása a 2019. évi költségvetés 
terhére” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A parkolóhelyek megtervezésére a képviselő-testület bruttó 1.714.500,- Ft forrást biztosít a 
2019. évi költségvetés terhére 2019. évi fizetési határidő melett. 
 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban előirányzat összegét a 2019. évi 
költségvetés összeállításakor vegye figyelembe. 
  Határidő:   2019. február 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezői szerződést bruttó 
1.714.500,- Ft összeggel a nyertes ajánlattevővel megkösse 

 Határid ő:  2018. december 17. 
Felelős:  Polics József polgármester    

    
K o m l ó, 2018. november 19. 
 
         Polics József 
         polgármester 
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