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

2015. szeptember 21-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: KBSK tornacsarnok tetőfelújítása   
 
Iktatószám:  7513/2015.   Mell: 1 db 
 
A napirend előterjesztője:   Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 21. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. 
  
  
  
 
Meghívott: - 
 
A határozatot kapják: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzata a „Villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Komló 
Város Önkormányzat intézményeiben” című KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú projekt keretében sikeresen 
pályázott a KBSK tornacsarnok napelemes energetikai korszerűsítésre vonatkozóan. A napelemes rendszer a 
telepítési rajza (1. sz. melléklet) szerint az asztaltenisz terem, az öltözők és a csarnok tetejére kerül fel. 
 

A tornacsarnokon jelenleg palafedés található, aminek műszaki állapota igen leromlott. A csarnok több 
helyen beázik, felújításának költségét pedig a pályázatban nem lehetett betervezni. A napelemek felszerelése 
előtt indokolt lenne a tető felújítása, hogy a későbbiekben ne kelljen a napelemeket leszerelni, utána pedig 
vissza, aminek a költsége az önkormányzatot terhelné. 
 

A tető felújítására az önkormányzat egy egyszerűsített feltételes beszerzési eljárást folytatott le. A beérkezett 
árajánlatok alapján (a beadási határidő: 2015. szeptember 17. 14.00 óra) a legkedvezőbb árat a Gemenc Bau 
Kft. adta, a következő műszaki megoldással: a meglévő palafedésre méterenként 5x10 cm stafnit fektetnek 
le, amit az acél tartószerkezethez rögzítenek, azt követően 5 cm vastag üveggyapot hőszigetelő lemezzel 
borítják le a tetőfelületet, majd a szigetelésre kerül rá a lécezés, utána pedig a 0,5 mm vastag cserepeslemez. 
 

Első ütemben a tető délnyugati oldala kerülne felújítására, aminek befejezési határideje 2015. szeptember 29. 
a napelemek szeptember végéig történő felszerelése érdekében. A kivitelezés befejezésének határideje 2015. 
október 30. A sürgőséget az Uniós ciklus fizikai és pénzügyi zárása indokolja.  
 

Fenti munka elvégzésének teljes költségigénye a beérkezett legjobb ajánlat alapján várhatóan bruttó 
8.783.062 Ft. A felújítással az épület működése hosszabb távon jó színvonalon biztosítható. A munka első 
ütemének költsége a 2015. évi költségvetés „városi felújítási keret” előirányzata terhére végezhető el, a 
fennmaradt költség a 2016. évi költségvetésben kerülne betervezésre. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – a gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
 

Határozati  javaslat:   
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a KBSK tornacsarnok 
tetőfelújítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület tájékozódott az önkormányzat tulajdonában álló Komló, Pécsi út 42 (hrsz:1244) 
alatti tornacsarnok épület tetejének műszaki állapotáról. A tető felújítását indokoltnak, annak elvégzését 
pedig szükségesnek tartja. 
 

2. A képviselő-testület a tető felújításához legfeljebb bruttó 8.783.062,- Ft összeget biztosít. A felújítás 
megvalósításához bruttó 4.400.000,- Ft-ot biztosít a tárgyévi költségvetés „városi felújítási keret” 
előirányzatának terhére.  
 

A felújítás fennmaradó költségére, azaz bruttó 4.383.062,- Ft-ra a 2016. évi költségvetés terhére biztosít 
előirányzatot, amely a vállalkozási szerződés alapján legkésőbb 2016. január 15-ig kifizetésre kerül. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2015. évi előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor gondoskodjon, valamint a felújítás második ütemének költségét a 2016. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítással kapcsolatos vállalkozói 
szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tévő kivitelezővel megkösse.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 

Komló, 2015. szeptember 17. 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
 

 

 


