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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzata 2016. július 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
által meghirdetett TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra. 
A Petőfi tér és környezetének rehabilitációjához kapcsolódó pályázati anyagot a Támogató 
2017. május 29-én kelt értesítése alapján, bruttó 579.470.000.-Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette, amelyhez kapcsolódóan a felek 2017. június 21. napján támogatási 
szerződést kötöttek. 
A projekt megvalósítása 2017. július 1. nappal fizikailag megkezdődött és a kivitelezéshez 
kapcsolódó, a Közbeszerzési Törvény 113.§ alapján, nyílt és részajánlati körökre osztott 
közbeszerzési eljárás lezárultát követően, 2018. őszén megtörtént a vállalkozói szerződések 
aláírása, az alábbiak szerint: 
 
- 1. részajánlati kör esetében: A Petőfi tér (mindkét része) és a játszótér területe 

Korintex Global Kft.:  br. 264.001.232.-Ft 
- 2. részajánlati kör esetében: Csapadékvíz elvezetés, utak, parkolók és járdák: 

Wolfbau Team Kft.:  br. 211.963.000.- Ft 
- 4. részajánlati kör esetében: Tenisz klub épületének korszerűsítése 

Péter ’99 Kft.   br. 27.908.876.-Ft 
 

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a közbeszerzési eljárás során eredetileg 
meghirdetett négy részajánlati körből, a 1240 helyrajzi számon lévő futófolyosó épületének 
korszerűsítése forrás hiányában elhagyásra került és azt a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 
kódszámú, Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében című, 
nyertes pályázatból kívánja önkormányzatunk megvalósítani. 
 
Az előterjesztés tárgyát képező, zöld város projekthez kapcsolódó nyertes ajánlattevőkkel 
megkötött vállalkozási szerződéseket követően a munkaterületek átadásra kerültek és 
megkezdődött a kivitelezés.  
A kiviteli tervek alapján eddig elkészült a Mikszáth Kálmán utca déli szakaszán és a Móricz 
Zsigmond utca, volt Zója utcai szakaszán, valamint a tenisz klub felett lévő parkolók 
kialakítása. Jelenleg folyamatban van a 1283 helyrajzi számon lévő rekreációs park és a 
Vájáriskola utca felé vezető sétány kivitelezése, továbbá a Mikszáth Kálmán utca 
rehabilitációja.  
A 2. részajánlati körben nyertes Wolfbau Team Kft. jelezte az építési naplóban, hogy a 
munkaterületen lévő csapadékcsatorna rendszert érintő kivitelezés közben, előre nem látott 
talaj-tömörítési problémák merültek fel. Az elvégzett és a műszaki ellenőr által alátámasztott 
szakértői vizsgálatok alapján, a fektetési nyomvonalak alatt kissé-, közepesen és különösen 
térfogatváltozó talajok találhatóak, amelyek nehezen tömöríthetőek. Az ilyen minőségű 
agyagos és antropogén feltöltéstalaj visszaépítésre alkalmatlan, így csapadékvíz elvezető 
rendszer csőzóna alatti talajában, a szakértői véleményben meghatározott módon talajcsere 
elvégzése szükséges. A feltárt térfogatváltó talajok cseréjének elhagyása a forgalomnak kitett 
pályaszerkezetre és az építendő műtárgyakra nézve komoly kockázatot jelent. 
Továbbá a kivitelezés során a Névtelen és a volt Zója utcában kialakított parkolósávok 
kialakításakor az útburkolat megbontásra került. A feltárt szakaszokon a jelenlegi 
pályaszerkezet alatt kiskockakő burkolat található. Az eredetileg készült kiviteli tervek 
alapján ezeken az útszakaszokon egyrétegű aszfaltborítás tervezett, azonban a jelenlegi 
helyzet ismeretében szükségessé válik a pályaszerkezet megerősítése, amely megóvja azt a 
későbbiekben az alatta található, erősen mozgékony és változó tömörségű szerkezet okozta 
beszakadásoktól. 



 
A fent részletezett, előre nem látható, a szakértői vélemények által megállapított 
beavatkozások költségigénye, a kivitelezőtől bekért árajánlat alapján br. 39.600.000.-Ft. 
A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés költségvetése szerint, tartalék költségkereten 
br. 11.560.062.-Ft, a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségkereten br. 9.960.588.-Ft áll 
rendelkezésre, amely összesen br. 21.520.650.-Ft. A felmerülő kiegészítő munka 
elvégzéséhez szükségessé válik a pályázat támogatási szerződésében ezen költségek 
átcsoportosítása a kivitelezés fedezetére.  
Az önkormányzat által a Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert más 
pályázatok esetében ilyen és ehhez hasonló átcsoportosítás átvezetésére volt már példa, így 
vélhetően az érintett projekt esetében is kérelmünket kedvezően bírálják el.  
A pótmunka teljes, br. 39.600.000.-Ft összegéből a fent leírtak alapján br. 21.520.650.-Ft 
költség fedezhető a támogatási szerződés költségvetésének módosításával. A fennmaradó br. 
18.079.350.-Ft összeget Komló Város Önkormányzatának fejlesztési önerőként szükséges 
biztosítania.  
Költségvetési szempontból a projektmenedzsmentre szánt összegek átcsoportosítása nem 
tekinthető rendelkezésre álló forrásnak, tekintettel arra, hogy ez a kiadás maradéktalanul 
teljesül, csak más költségvetési forrás terhére. Így a felhalmozási mérleg egyező összegű 
tehermentesítése mellett ugyanekkora működési hiány növekménnyel jár. 
Ennek megfelelően a tényleges önerő igény a többletkiadás és a tartalékkeret különbözete, 
azaz 39.600.000–11.560.062 = 28.039.938.-Ft. Ez véglegesen terheli a pályázati önerő alapot. 
 
A többletmunka teljes összege a 2019. évi költségvetés elfogadását követően a költségvetési 
rendelet 7. számú mellékletében szereplő „Pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési 
keret” terhére biztosítható, melyből a projekt költségvetésében átcsoportosítható összeg a 
támogató jóváhagyását követően a tervezett többletmunka elvégzésére elszámolható és az 
említett keretre a felszabadított tartalékkeret erejéig visszapótolható. 
A pótmunka elvégzésére irányuló, a vállalkozói szerződést érintő módosítást a projekt 
keretében leszerződött felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóval együttműködve, a Kbt. 
141.§ alapján, a kapcsolódó előírások figyelembevételével és az „ex-ante” közbeszerzési 
eljárásnak megfelelően, kívánjuk lebonyolítani,  
 
A kivitelezés során felmerülő, a tervezés szakaszában előre nem látható problémák megfelelő 
műszaki megoldása a mellékelt szakértői vélemény alapján indokolt. Annak érdekében, hogy 
a létrejövő teljes beruházás eredményeként egy hosszútávon jól működő, a helyi adottságokat 
figyelembe vevő, szakszerűen kivitelezett térrehabilitáció jöjjön létre, szükségesnek tartom a 
fentiekben részletezett többletmunkák elvégzését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 

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 bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 
kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat 
megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 



1.) A képviselő-testület jóváhagyja a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, 
„Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat építési 
beruházásához kapcsolódó legfeljebb bruttó 39.600.000.-Ft többletforrás biztosítását a 
2019.évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, 
önerő és megelőlegezési keret” terhére. 
 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozás szerződés Kbt. 
141.§ szerint végzett módosítását legfeljebb az 1. pontban szereplő összegben aláírja. 

 
Határid ő: 2019. március 14. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-
00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázati 
program támogatási szerződés módosítását kezdeményezze a Támogató felé a br. 
21.520.650.- Ft összegű költségátcsoportosítása tekintetében. 
 

Határid ő: 2019. március 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

4.) A projekt költségvetésében szereplő „tartalék keret” soron szereplő költségmaradvány 
felhasználásának a Támogató általi jóváhagyását követően összesen bruttó 
11.560.062.-Ft összeg visszapótlásáról gondoskodni kell. 
 

 
Határid ő: 2019. szeptember 30. illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2019. március 7. 
 
 
         Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

 



  



 



 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


