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Bizottság 
 

Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 7. és 8. 
pontok. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 120/2016.(VI.23.) sz. határozatban született döntés arról, hogy a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-
00001 azonosító számú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint 
alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című pályázatban is szereplő 
közműfejlesztések tervezését és engedélyezését az önkormányzat saját kockázatára megkezdi. A 
döntéssel összhangban az önkormányzat lefolytatta a tervező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárást, majd a nyertes tervező cég megkezdte a tervezési munkákat. Az ivóvíz- és 
szennyvízvezeték kiépítésére vonatkozó hatósági engedélyt az önkormányzat már megkapta, 
rövidesen várható a közút engedélyezési eljárásának a lezárása is. A jogerős hatósági engedélyek, 
valamint a kiviteli szintű tervek rendelkezésre állását követően lehetőség van a kivitelezés 
megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
A 120/2016. (VI.23.) sz. határozatban a képviselő-testület bruttó 12.611.000,- Ft-ot biztosított a 
tervezési és engedélyezési költségek fedezetére – ez az összeg szerepel a kapcsolódó pályázat 
költségvetésében is a fenti feladatok ellátására. Az engedélyezési eljárások vonatkozásában a 
kapcsolódó jogszabályok alapján terveztük a hatósági szolgáltatási díjak mértékét, azonban a 
tényleges engedélyezési eljárások során a hatóságok további szakhatóságokat és szerveket vontak 
be az eljárásokba, amelyekkel kapcsolatban további költségek merültek fel. A többletköltség 
mértéke összesen 115.600,- Ft, amely teljes egészében az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó 
igazgatási szolgáltatási díjak kapcsán merült fel. A többletköltség miatt szükséges a 120/2016. 
(VI.23.) számú határozat módosítása a határozati javaslat szerint (a módosítást félkövér 
betűtípussal kiemeltük). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett bizottságok 
állásfoglalásainak a figyelembevételével hagyja jóvá. 
 
Határozati   javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú 
„Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-
Körtvélyes városrészben” tárgyú 120/2016. (VI.23.) sz. határozat módosításával kapcsolatos 
előterjesztést és a határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A képviselő-testület a tárgyi pályázat megvalósítását saját kockázatára megkezdi. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat keretében megvalósítandó építési és 
kivitelezési beruházásokhoz szükséges műszaki, kiviteli és tender tervek tárgyában a 
közbeszerzési eljárást folytassa le. A képviselő-testület biztosítja a szükséges eljárási és 
hatósági díjak fedezetét is. A rendelkezésre álló keret mindösszesen 12.611.000 Ft, 
amelyet a képviselő-testület a költségvetési rendelet 7-es számú melléklet pályázathoz 
kapcsolódó ingatlanvásárlások fedezete előirányzat terhére biztosít. Ezen felül a 
felmerült hatósági díjak fedezetére 115.600,- Ft-ot biztosít az önkormányzat egyéb 
dologi előirányzata terhére. 
 

Komló, 2016. november 14. 
 
 Polics József 
 polgármester 
 



1. számú melléklet 
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2016. június 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

120/2016. (VI.23.) sz. határozata 
 

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek 
elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése 

Komló-Körtvélyes városrészben” 
 

A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésben, a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, 
„Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése 
Komló-Körtvélyes városrészben” című pályázat megkezdésére vonatkozó előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a tárgyi pályázat megvalósítását saját kockázatára megkezdi. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat keretében megvalósítandó építési és 
kivitelezési beruházásokhoz szükséges műszaki, kiviteli és tender tervek tárgyában a 
közbeszerzési eljárást folytassa le. A képviselő-testület biztosítja a szükséges eljárási 
és hatósági díjak fedezetét is. A rendelkezésre álló keret mindösszesen 12.611.000 Ft, 
amelyet a képviselő-testület a költségvetési rendelet 7-es számú melléklet pályázathoz 
kapcsolódó ingatlanvásárlások fedezete előirányzat terhére biztosít. 
 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, minden szükséges nyilatkozatot és 
kötelezettségvállalást megtegyen és aláírjon. Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor a változtatásokat vezesse át. 

 
3.) A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy pályázatnyertesség esetén e költségek a 

pályázat keretében elszámolhatóak. 
 
Határid ő: 2016. október 15. 
Felelős: Polics József polgármester (eljárás lefolytatására, nyilatkozatok  
  megtételére) 
  dr. Vaskó Ernő jegyző (rendelet-módosításra) 

 
K.m.f. 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 


