
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 19-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior pályázat 

kapcsán 343 hrsz-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) 
helyreállításához forrás biztosítása. 

 
Iktatószám:   4715/2019  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kovács Brigitta műszaki ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 21. pont. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9., 19. 
pont 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet V/C. 6. pont 

 
 
Meghívott:- 
 
 

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata 2019. július 15-én pályázatot nyújtott be a 2019. május 29.-i 
esőzések következtében károsodott önkormányzati ingatlanok helyreállítására. A pályázat 
jelenleg még elbírálás alatt áll (várhatóan 1 hónapon belül születik döntés), azonban a hidat 
napi szinten használják az ott lakók, és állapota balesetveszélyes. Az esetleges sérülések és a 
híd további rongálódása elkerülése végett a helyreállítást haladéktalanul meg kell kezdeni. 
 
Önkormányzatunk 2019. szeptember 11-én feltételes beszerzési eljárást indított, felkért 3 
komlói vállalkozást ajánlattételre. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019. szeptember 
169-a volt. E határidőig mindhárom vállalkozó tett ajánlatot (lsd. bontási jegyzőkönyv), melyek 
közül a Formatív Út Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) adta a legkedvezőbbet bruttó 
2 833 878,- Ft összeggel. 
 
Komló Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő „támfal, 
vízelvezetés havaria” kereten rendelkezésre álló forrás bruttó 1 020 414,- Ft. Látható, hogy az 
erre a célra beállított keretösszeg nem elegendő ezért szükséges a 2019. évi költségvetésben 
szereplő „Városi felújítási keret” terhére 1 530 076,- Ft-ot biztosítani a kivitelezési munkákra. 
Tehát a teljes kivitelezési költség fedezete: 
 képviselő-testület 104/2019. (VII.11.) sz. határozata alapján (10%) önerő  283 388,- 
 támfal, vízelvezetés havaria keret terhére     1 020 414,-  
 városi felújítási keret terhére       1 530 076,- 
 összesen:         2 833 878,- 
szerint biztosítható. 
A kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok ellátására árajánlatot kértünk be az Aqua-via 
Kft.-től. Az ajánlata bruttó 158 750,- Ft. Ennek az összegnek a 90%-át is szükséges a „Városi 
felújítási keret” terhére biztosítani, azaz 142 875,- Ft-ot, a fennmaradó 10% a képviselő-testület 
104/2019. (VII.11.) sz. határozata alapján önerő terhére kerül biztosításra. 
 
Amennyiben pozitív támogatói döntésről kapunk értesítést, akkor a támogatás megérkezését 
követően az összeg visszapótlásra kerül a fent nevezett keretekre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági és településfejlesztési bizottság és a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 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, a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Az EBR 450 620 azonosító számú Vis 
Maior pályázat kapcsán 343 hrsz-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) helyreállításához forrás 
biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A képviselő-testület jóváhagyja az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior pályázathoz 
kapcsolódóan a 343 hrsz-ú (Engel Adolf úti híd) helyreállítását. 
 

Határid ő:  2019. szeptember 25. 
Felelős:  Polics József polgármester 



2) A kivitelezési munkákra a képviselő-testület Komló Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében található „támfal, vízelvezetés havaria” keret terhére bruttó 1 020 414,- Ft 
forrást biztosít, valamint a „városi felújítási” keret terhére bruttó 1 530 076,- Ft forrást biztosít. 
 
3) A műszaki ellenőri feladatok ellátásra a képviselő-testület Komló Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetésében található „városi felújítási” keret terhére bruttó 142 875,- Ft forrást 
biztosít. 
 
4) A képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor a határozati javaslat 2. és 3. pontjaiban foglalt előirányzat változások 
átvezetéséről gondoskodjon. 
 
  Határidő:   2019. december 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Formatív Út Kft.-vel (7300 
Komló, Kossuth L. u. 13.) a szerződést bruttó 2 833 878,- Ft összeggel megkösse a 343 hrsz-ú 
ingatlan (Engel Adolf úti híd) kivitelezési munkáinak elvégzésére. 
 
6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Aqua-via Kft.-vel (7630 Pécs, 
Téglaház dűlő 58.) a szerződést bruttó 158 750,- Ft összeggel megkösse a 343 hrsz-ú ingatlan 
(Engel Adolf úti híd) műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. 
 

 Határid ő:  2019. szeptember 25. 
Felelős:  Polics József polgármester    

    
 
K o m l ó, 2019. szeptember 16. 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 

 


