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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A KÖOK Nagy László Gimnázium Gorkij utcából történő elköltözését követően a Komló, 
Gorkij u. 1. sz. alatti lakóépület első emeletén, addig az iskola használatában álló 
1333/A/9,14,15,16 hrsz alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok megüresedtek. A 
tárgyi ingatlanok hasznosítására vonatkozóan a Képviselő-testület a 183/2011. (IX.29.) 
határozatával hozott döntést. 
Ennek értelmében első ütemben az ingatlanokat értékesítésre kijelölte, azonban a lefolytatott 
liciteljárások nem jártak eredménnyel. A fenti határozat második pontja rendelkezett arról, 
hogy amennyiben az értékesítés sikertelen lenne, úgy az ingatlanokat bérlakássá kell 
átalakítani. Az épület adottságait figyelembe véve 4 db (1 db 45,85 m2-es, 3 db 52,18 m2-es) 
bérlakás kialakítására van lehetőség. Az egy évvel ezelőtti előzetes költségvetés szerint a négy 
lakás kialakításának összköltsége bruttó 10.254.765,-Ft volt, az akkor betervezett műszaki 
tartalom és árak alapján. A tervező kiválasztását követően kezdődött el az engedélyezési 
tervdokumentáció készítése. A tervdokumentációt a nyár folyamán nyújtottuk be a területileg 
illetékes I. fokú hatósághoz, mely kizárási okot jelentett be és másik eljáró hatóság kijelölését 
kérte a felettes szervtől. Az új építésügyi hatóság október hónapban hiánypótlási felhívást 
küldött, melyben jelezte, hogy a tervezett ingatlanok gázkonvektoros fűtése – homlokzati 
égéstermék elvezetéssel – nem engedélyezhető és kérte módosított tervek és ehhez 
kapcsolódva módosított tűzvédelmi tervfejezet elkészítését. A módosított tervdokumentációt a 
közelmúltban kaptuk meg és továbbítottuk a hatóság illetékese felé. 
Az új műszaki megoldás szerint, minden lakásban kéménybélelésre van szükség, továbbá 
külső levegő ellátású kombi gázkazán és radiátoros hőleadók beépítése szükséges. 
Fenti módosításhoz kapcsolódva a négy tervezett lakás víz-, csatorna-, villanyszerelés, gáz- és 
fűtésszerelési munkára új költségvetést kértünk be a Komlói Fűtőerőmű Zrt-től. Az említett 
munkák a jelenlegi árakon, a módosított ÁFÁ-val és új műszaki tartalommal bruttó 
11.258.423,-Ft kivitelezési költséggel valósíthatók meg. A nyílászárók javítása, mázolása van 
még a költségben, más kőműves, burkoló és egyéb festési munkák költségét nem tartalmazza. 
Ez utóbbi munkák az elmúlt egy év árváltozásait, az ÁFA változást és a többlet 
kéménybélelési munkákat figyelembe véve, a négy lakásra vonatkoztatva bruttó 4.800.000,-Ft 
összegből végezhetők el. A teljes módosított beruházási költség 16.258.423,-Ft, ami a 
korábban elfogadott kivitelezési költséghez viszonyítva átlag 1,5 M Ft-os emelkedést jelent 
lakásonként. A Városgondnokság a 2013. évi START program pályázati anyagában többek 
között szerepelteti a Gorkij u. 1. alatti lakások kőműves burkoló és festési munkáit, így 
amennyiben a pályázatot támogatják, úgy a közel 5 M Ft-os tétel az önkormányzat számára 
nem jelent kiadási kötelezettséget. 
Tekintettel az engedély kiadásának várható időpontjára, a munkálatok jövő év első 
negyedévében kezdődhetnek meg, egyeztetve a Városgondnoksággal. A beruházással négy jó 
színvonalú, jól felszerelt, korszerű lakás kerül kialakításra, melynek beruházási költségét a 
2013. évi költségvetés terhére biztosíthatjuk. Az előterjesztésben szereplő 1 db árajánlatot 
csak tájékoztató jellegűnek tekintjük, a beszerzési szabályzatban foglalt versenyeztetési 
eljárást lefolytatva a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötjük meg a vállalkozási szerződést.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével döntsön a jelenleg kihasználatlan Gorkij 
utcai ingatlanok módosított beruházási költséggel történő átalakításáról. 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – 
megtárgyalta a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti ingatlanokon kialakítandó bérlakásokról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
A képviselő-testület a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti 1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú ingatlanokon 
kialakítandó 4 db önkormányzati bérlakásra vonatkozó 183/2011. (IX.29.) Kt. számú 
határozatának 2. bekezdésében foglaltakat módosítva a bérlakások kialakítását 16.258.423,-Ft 
bekerülési költséggel rendeli el.   
 
A Képviselő-testület az átalakítási munkák fedezetéül a 2013. évi költségvetési rendeletben 
szereplő lakásértékesítési alapot jelöli meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés összeállításakor a tárgyi beruházási költséget 
vegye figyelembe. 

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

 
 
Komló, 2012. november 22. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
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