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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 4. pont 
  
  
 
 
Meghívott: - 
 
 

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata az 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozat alapján 385 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült a Munkácsy Mihály utca felújítására. Az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírtak 
szerint amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, úgy a támogatói 
okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos jogerős hatósági 
engedélyek megléte. Jelen beruházás esetében a dávidföldi körforgalom és a Mecsekfalui út 
közötti szélesítés, autóbuszöböl, valamint új körforgalmú csomópont építése hatósági 
engedélyköteles. Jelenleg folyamatban van az engedélyezési eljárás, várhatóan május 
hónapban a jogerős engedélyt az önkormányzat megkapja, ezt követően a támogatói okirat 
kiadására is sor kerülhet a Belügyminisztérium részéről. 
 
Annak érdekében, hogy a beruházás megvalósítása a megfelelő ütemben haladjon, a hatósági 
engedélyezési eljárással párhuzamosan az önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján 
kiválasztásra került a közbeszerzési eljárások lebonyolításában közreműködő felelős 
akkreditált közbeszerzési tanácsadó, valamint az útfelújítást megelőző ivóvízvezeték kiváltás 
közbeszerzési eljárásához kapcsolódóan a műszaki dokumentációt összeállító tervező cég. 
Tekintettel arra, hogy a beruházás pénzügyi fedezetét biztosító támogatói okirattal az 
önkormányzat még nem rendelkezik, a fenti szerződéseket feltételesen kötöttük meg, amely 
alapján a közbeszerzési tanácsadó és a tervező cég a tevékenységét megkezdte. A tervező cég, 
illetve a közbeszerzési tanácsadó a szerződésükben foglalt kötelezettségeiket rövidesen 
részben vagy teljesen teljesítik, ezért a támogatói okirat hatályba lépéséig átmenetileg 
pénzügyi forrást kellene biztosítani a szóban forgó két szerződés vonatkozásában, ami alapján 
a szerződések pénzügyileg ellenjegyezhetők lennének, illetve a felmerülő kifizetések 
teljesíthetők. 
 
A két szerződés díja, költsége az alábbiak szerint alakul: 
 

1) Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó közbeszerzési 
feladatok ellátása. A megbízás díja 1.800.000,- Ft. 

2) Komló, Munkácsy Mihály utcai közút felújításához kapcsolódó víziközmű 
rekonstrukciók tervezési feladatainak ellátása. Tervezési díj: bruttó 1.054.100,- Ft. 

 
A költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében a „Pályázati, előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret” előirányzaton 20 millió Ft szerepel, amelynek a terhére biztosítható a 
két szerződés együttesen 2.854.100,- Ft költsége. Természetesen a támogatói okirathoz 
kapcsolódó adatlapon a fenti tételeket szerepeltetni fogjuk, mint a támogatás terhére 
elszámolni kívánt költségeket, ezért a támogatói okirat hatályba lépésekor a fenti 20 millió Ft 
összegű előirányzat visszapótlásra kerül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a beruházáshoz kapcsolódó 
előkészítési költségek pénzügyi fedezetének a biztosításáról! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségei” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 
közbeszerzési feladatokra bruttó 1.800.000,- Ft, a közút felújításához kapcsolódó 
víziközmű rekonstrukció tervezési feladataira bruttó 1.054.100,- Ft, azaz 
mindösszesen 2.854.100,- Ft előirányzatot hagy jóvá a költségvetési rendelet 7. sz. 
mellékletében a „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat 
terhére. 
 

2. Felkéri a polgármestert a feltételes szerződések módosítására, és utasítja a jegyzőt, 
hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat 
változásokat vezesse át. 

 
3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott 

költségek a támogató részéről jóváhagyásra kerülnek, a keret visszapótlásáról 
gondoskodni kell.  

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

 
 
K o m l ó, 2017. április 19. 
 
 
 

Polics József 
        Polgármester   


