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Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C 7.  

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV./C 11. 
 
 
Meghívott:  
- 
 
 

A határozatot kapják: 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2019 (III.7.) számú határozatával 
döntött, hogy a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda építési, 
felújítási munkái kapcsán a környezetében lévő utak és járdák is felújításra kerüljenek, illetve 
megépülhessen az „oktatás” kapuja. 
Önkormányzatunk a fent említett határozatban a beruházásokhoz bruttó 26.393.672,- Ft önerőt 
biztosított és a Pécsi Egyházmegye bruttó 20.000.000,- Ft-ot. 
 
A kivitelezésre irányuló közbeszerzés ajánlattételi határideje 2019. 04. 25-e volt. A beruházást 
négy részajánlati körre bontottuk: I. ra. kör: járda felújítás, II. ra. kör: kapu építés, III. ra. kör: 
Bem utca útburkolat felújítása I.-II. ütem, IV. ra. kör: Bem utca útfelújítás III. ütem. A 
beérkezett ajánlatok közül csak a IV. részajánlati körben tudtunk eredményt hirdetni, mivel a 
többi részajánlati körben a rendelkezésre álló fedezett felett voltak az ajánlatok. 
Az I.,II.,II. részajánlati körök újból kiírásra kerültek, az ajánlatok benyújtásának határideje 
2019. 07.08-a volt. Az I. részajánlati kör tekintetében az ajánlat a rendelkezésre álló fedezett 
alatt van, így ebben a részajánlati körben sikeresen eredményt lehet hirdetni. A II. és III. 
részajánlati köröknél, viszont az ajánlatok újból a rendelkezésre álló fedezett felett vannak, 
ezért szükséges további forrás biztosítása, hogy a szerződések aláírásra kerülhessenek. 
Azokban a részajánlati körökben ahol az ajánlat a rendelkezésre álló forrás alatt van ott található 
némi megtakarítás. 
 
Az alábbi táblázatban megtalálható a megtakarítása és plusz forrás aránya: 

 

Legjobb 
ajánalt rendelkezésre álló forrás különbözet 

 

I. ra. Kör Járda felújítása 10 775 200 Ft 11 267 410 Ft -492 210 Ft  

II. ra. Kör Kapu építés 8 739 869 Ft 8 175 752 Ft 564 117 Ft  

III. ra. Kör BEM u I:-II.ütem 14 874 000 Ft 12 474 638 Ft 2 399 362 Ft  

IV. ra. Kör Bem utca III. 
ütem 4 061 500 Ft 4 612 650 Ft -551 150 Ft 

Szerződés 
megkötve 

nettó 38 450 569 Ft 36 530 450 Ft 1 920 119 Ft  

bruttó 48 832 223 Ft 46 393 672 Ft 2 438 551 Ft  

 
Az összesítésből látható, hogy a szükséges forrás bruttó 2.438.551,- Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet 7. sz. 
mellékeltében szereplő „Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, 
kapu)” keretre csoportosítson át bruttó 2.438.551,- Ft-ot a 2019. évi költségvetési rendelet 7. 
sz. mellékletében szereplő „pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint 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 „Belvárosi iskola környezetének felújítására többletforrás biztosítása” tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékeltében szereplő 
„Belvárosi általános iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)” keretre 
átcsoportosít bruttó 2.438.551,- Ft-ot a 2019. évi költségvetési rendelet 7. sz. 
mellékletében szereplő „pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére. 
 
2) A 2019. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékeltében szereplő „Belvárosi általános 
iskola környezetének fejlesztése (járda, út, parkoló, kapu)” megemelt keretösszeg 
46.393.672,- Ft+2.438.551,- Ft=48.832.223,- Ft. 
Önkormányzati önerő 26.393.672,-Ft-ről 28.832.223,- Ft-ra nő.  
A Képviselő-testület a többletet 2019. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében 
szereplő „pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére biztosítja. 
 
3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor gondoskodjon az előirányzat változások átvezetéséről.  

 
   
Határid ő:  2019. július 31., illetve szeptember 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
       
    
Komló, 2019. július 9. 
 
         Polics József 
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


