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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága ez év őszén felújítja a Komló-
Mánfa közötti 6543 számú közutat. A felújítás Komló belterületén a Sallai utcai, Petőfi téri, 
Pécsi úti szakaszokat érinti, ezen belül elvégzik szükség szerint az útalapok megerősítését, a 
szegélyek cseréjét és új aszfaltszőnyeg készül. A járdák önkormányzati tulajdonban vannak, 
kezelőjük a Városgondnokság ezért ezek felújítását csak részlegesen, a szegélyek beépítése 
mellett, indokolt mértékben átlag kb. 20 cm szélességben tartalmazza az útfelújítási projekt. A 
járdák felújítására az elmúlt évtizedekben forráshiány miatt nem került sor, így jelenlegi 
állapotuk meglehetőségen rossz és a jelenlegi út beruházással együtt indokolt azok felújítása. 
A Közútkezelő beruházásával érintett utcák járdáinak felújítására három árajánlatot kértünk 
be, melyre 17,8 M Ft-től 22,5 M Ft-ig terjedő kivitelezői ajánlat beadására került sor az 
útfelújítást végző és további két komlói vállalkozástól.  
Fenti magas kiviteli költség nem teszi lehetővé az említett utcák járdáinak felújítását, ezért 
szükséges a műszaki tartalmat csökkenteni. 
A járdák állapotát tekintve a legindokoltabb a Pécsi út alsó – a Tröszt előtti résztől a Juhász 
Gyula utcai csatlakozásig terjedő – szakaszának felújítása. 
A Városgondnokság által benyújtott, kalkuláció szerint ennek költsége 5.938.351,-Ft. 
Tekintettel arra, hogy a Városgondnokság, mint útkezelő 2012. évre meghatározott 
útfelújítási, karbantartási keretét már felhasználta, szükséges a költségvetési rendelet 8. sz. 
mellékletében szereplő fejlesztési célú előirányzatok átcsoportosítása, felhasználásának 
módosítása.  
Javasolom, hogy a tervezett felújítás költségét a fejlesztési keretek terhére az alábbiak szerint 
biztosítsa az önkormányzat. 
 

A beruházási fejezet: 
- buszvárók kialakítása előirányzatból:    2.000.000,-Ft 

Felújítási fejezet: 
- támfal, vízelvezetés havaria előirányzatból:   3.000.000,-Ft 

A fejlesztési célú tartalékon belül: 
- városi általános fejlesztési tartalék előirányzatból:     938.351,-Ft 
   Összesen:    5.938.351,-Ft 

 
Az átcsoportosítást követően a buszvárók előirányzat megszűnik, a támfal, vízelvezetés 
havaria kereten marad 1.000.000,-Ft, míg az általános fejlesztési tartalék előirányzaton a 
maradvány 3.772.155,-Ft. 
Ez utóbbi fejlesztési tartalék maradványból nyílik lehetőség további 3.000.000,-Ft és az 
önkormányzati intézmények villamos biztonsági felülvizsgálata előirányzatból 400.000,-Ft 
átcsoportosítására az alagsori részen kialakítandó szociális iroda beruházási költségeihez, 
melyre vonatkozó döntését a képviselő-testület a járási hivatalok feladatellátásával 
kapcsolatos előterjesztés tárgyalása során hozza meg. Amennyiben ezt a testület jóváhagyja, 
úgy a fejlesztési tartalék maradványa 772.155,-Ft, a villamos biztonsági felülvizsgálat 
előirányzat maradványa pedig 1.600.000,-Ft lesz, ami az év végéig a legszükségesebb 
feladatok ellátására várhatóan elegendő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a bizottságok 
állásfoglalásának figyelembevételével döntsön a fejlesztési célú előirányzatok 
átcsoportosításáról.  
 



 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a fejlesztési célú előirányzatok módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint a Pécsi út 
járdáinak részleges felújítását és ehhez a szükséges forrást a költségvetési rendelet 
8. sz. mellékletében szereplő fejlesztési célú előirányzatok módosításával az 
alábbiak szerint biztosítja: 

 
1. Beruházási fejezet: 

- buszvárók kialakítása előirányzat terhére:   2.000.000,-Ft 
2. Felújítási fejezet: 

- támfal, vízelvezetés havaria előirányzat terhére:  3.000.000,-Ft 
3. Fejlesztési célú tartalékok: 

- városi általános fejlesztési tartalék terhére:     938.351,-Ft 
   Összesen:   5.938.351,-Ft 

 
2.) Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzatok változásának átvezetéséről a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.  
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  
3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a járda felújítására vonatkozó vállalkozói 

szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezővel megkösse. 
 

Határidő:  2012. október 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2012. október 18. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 



1. sz. melléklet 
 



2. sz. melléklet 
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