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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata 2019. február 22-én pályázatot nyújtott be a Komlóért Egyesület 
által kiírt „Miénk itt a tér” – A Közösségfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz 
igazodva nyílt közösségi tér kialakítása című TOP-7.1.1-16-H-036-1 számú pályázatra. 
Jelenleg a pályázat tartalmi értékelését végzi a Komlóért Egyesület HACS Munkaszervezete. 
A pályázat magában foglalja Komló 48-as terének teljes megújítását, többek között játszótéri 
eszközök, okos padok, kültéri eszközök telepítését, meglévő támfal megerősítését, közösségi 
tér kialakítását, járda építését, valamint a parkoló teljes megújítását (rendezvény tér 
kialakítása). 
A jelenleg futó más pályázataink tapasztalatai azt mutatják, hogy a projektek közbeszerzési 
eljárásai hosszú ideig tartanak, így a kivitelezők kiválasztása elhúzódik, amely jelentős 
áremelkedést okoz az eredeti elképzelésekhez képest. Mindezek miatt célszerű minél előbb a 
projekt tervezőjére vonatkozó beszerzési eljárást megindítani, hogy a tervdokumentáció alapján 
a közbeszerzési eljárás mielőbb megkezdődhessen. Az elbírálás alatt álló pályázatunk 
költségvetésében a „műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díja” költségsoron 
bruttó 3 086 500 Ft került beállításra.  
 
A fentiekben leírt okok miatt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2019. évi 
költségvetés 7.sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési 
keret” terhére biztosítson legfeljebb bruttó 3 millió forint forrást, hogy a tervező kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárást Önkormányzatunk elindíthassa. Amennyiben önkormányzatunkhoz 
támogatói döntést követően megérkezik a támogatási előleg, úgy ez az összeg visszapótlásra 
kerül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
Gazdasági és településfejlesztési 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, Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a „TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” - nyílt közösségi tér 
létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak megvalósításához 
forrás biztosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt 
a tér” - nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekthez 
megelőlegező forrást biztosít a műszaki tervek, illetve ezek hatósági díja 
fedezetének biztosítására legfeljebb bruttó 3 millió forint értékben, a 2019. évi 
költségvetés 7.sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret” előirányzat terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
szerződést megkösse. 

 
Határid ő:  2019. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 



 
 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 

azonosító számú pályázat kedvező elbírálása után a támogatási szerződés 
megkötését és a támogatási előleg önkormányzat részére történő utalását követően 
az előirányzat visszapótlásáról, valamint a soron következő költségvetési rendelet 
módosításakor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.  

 
Határid ő:  2019. december 31 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2019. április 17. 
 
         Polics József 
         polgármester 
 

 
 


