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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 
 

SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 10. és 28. 
pont 

 
Meghívott: - 
 
Határozatot kapja:  
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Várhatóan ez év nyarán a Széchenyi Terv keretében megjelenik az ipari parkok 
infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázati felhívás. 
Előzetes információk szerint a pályázat támogatja az ipari parkon belüli közlekedés javítására 
és ehhez kapcsolódva az utak felújítására, építésére vonatkozó beruházásokat. 
A pályázathoz szükséges csatolni a tervezett felújítandó beruházás hatósági engedélyét, de 
legalább igazolni kell a pályázat benyújtásakor, hogy az engedélyezési eljárás folyamatban 
van. 
 
Fentiekhez szükséges elkészíttetni az utak engedélyezési, kiviteli szintű tervdokumentációit. 
A pályázatban szerepeltetni kívánjuk a Tröszt utca II ütemének útkialakítását, melynek terveit 
évekkel ezelőtt elkészíttettük, azonban szükséges volt ez év tavaszán annak felülvizsgálata, 
korszerűsítése, a közműkezelőkkel történő újbóli leegyeztetése, a szükséges példányszámok 
elkészítése. A munka elkészült és ennek költségét (bruttó 625.000,-Ft) a költségvetés 8. sz. 
mellékletében szereplő külön tervezési keret terhére már kifizettük.  
 
Tervezzük továbbá az Altáró utca szilárd burkolattal még el nem látott önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon lévő szakaszának kiépítését és a Patak utcának az Altáró utca és a már 
meglévő szilárd burkolatú önkormányzati út közötti szakaszának előírások szerinti 
kialakítását a kapcsolódó vízelvezetéssel együtt. 
Fenti beruházások fontosak a jelenlegi telkek jó megközelíthetősége, és a biztonságos 
kétirányú forgalom működése szempontjából. 
A bekért árajánlatok alapján a tervezés költsége a szükséges kapcsolódó munkarészekkel 
(talajmechanika, geodézia, közműegyeztetés, vízelvezetés) együtt az Altáró utcai szakasz 
esetében bruttó 468.750,-Ft, a Patak utcai útszakaszra vonatkozóan pedig bruttó 1.218.750,-
Ft, összesen bruttó 1.687.500,-Ft. 
Ahhoz, hogy a pályázat a felhívás megjelenését követően mihamarabb benyújtásra 
kerülhessen, szükséges a tervezési munkák megindítása. 

 
A közelmúltban elfogadott beszerzési szabályzat értelmében – tekintettel arra, hogy a tervezés 
költsége a szabályzatban meghatározott 3 M Ft-os értékhatárt nem éri el – a versenyeztetés 
irodavezetői hatáskörben 3 ajánlat bekérésével lezajlott.  
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a május 13-i ülésén az e tárgyban benyújtott 
előterjesztést megtárgyalta és támogatta az említett utak tervezését, a szükséges forrásnak a 
költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önerő” 
keret terhére történő biztosítását, valamint a legkedvezőbb ajánlatot tevő szaktervezővel a 
szerződés megkötését. 
A legkedvezőbb ajánlatot a KM 200 úttervező és lebonyolító Kft. tette, melynek felelős 
tervezője Molnár Zsolt komlói lakos. A szerződés aláírása folyamatban van. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Gazdasági, 
településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével  fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság korábbi döntése 



figyelembevételével  – megtárgyalta az Ipari park útjainak fejlesztéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület tájékozódott a komlói Ipari park útfejlesztéseivel kapcsolatos tervezett 
beruházásokról, az ehhez szükséges előkészítő munkákról és azok költségéről. 
 
A képviselő-testület – tekintettel a pályázati kiírás megjelenésére és a tervezés átfutási idejére 
– utólagosan jóváhagyja az Altáró utcai és Patak utcai útfejlesztésekre későbbiekben kiírandó 
pályázathoz szükséges tervezés 1.682.500,-Ft-os költségére vonatkozó polgármesteri 
kötelezettségvállalást.  
 
 
Komló, 2011. május 18. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
 
Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságától 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 2011. május 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
 
Tárgy:  Ipari park útjainak fejlesztése 
 
 
22/2011. (V.13.) sz. h a t á r o z a t: 
 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési bizottság megtárgyalta az „Ipari park útjainak fejlesztése” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A bizottság tájékozódott a komlói ipari park útfejlesztéseivel kapcsolatos tervezett beruházásokról, az ehhez 
szükséges előkészítő munkákról és azok költségéről.  
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság támogatja az Altáró utcai és Patak utcai útépítésekre vonatkozó 
tervezési munkák költségeként bruttó 1.687.500,-Ft biztosítását a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében 
szereplő „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önerő” keret terhére. 
Támogatja továbbá, hogy a polgármester a legkedvezőbb ajánlatot tevő szaktervezővel a vállalkozási szerződést 
megkösse. 

 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
dr. Vaskó Ernő s.k.        Makrai Lívia s.k. 
címzetes főjegyző        elnök 
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