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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testületet a 2017. június 28-i rendes ülésen a „Beszámoló a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról” című napirend keretében tájékoztattam a bányászati eszközök 
adásvételével kapcsolatos fejleményekről, és mellékeltem a Közbeszerzési Hatóságnak 
megküldött levelemet. Ezt követően a 2017. július 13-án tartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen ismertettem a Közbeszerzési Döntőbizottság tárgyi ügyben hozott – 2017. július 4-én 
kézhez vett – D.288/5/2017. számú hivatalos határozatát, melyben jogsértést állapított meg, és 
önkormányzatunkkal szemben 800.000,- Ft bírságot szabott ki. 
 
A Képviselő- testület 117/2017. (VII.13.) sz. határozata alapján 2017. július 17-én keresetet 
nyújtottunk be a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz a Közbeszerzési 
Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottságának a fent hivatkozott közigazgatási határozata 
bírósági felülvizsgálata iránt, mellyel egy időben kértük a bíróságtól a határozat 
végrehajtásának felfüggesztését, valamint a megállapított bírság mérséklését. (A keresetlevél 
teljes terjedelemben a jegyzői irodán munkaidőben megtekinthető.)  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bíróság a határozat végrehajtásának 
felfüggesztésével kapcsolatos kérelmünket elutasította, így 2017. szeptember 6. napján a 
kiszabott 800.000,- Ft összegű bírság átutalása megtörtént. A Székesfehérvári Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság 2017. december 7. napján tartja tárgyi ügyben a tárgyalást.  
 
Figyelemmel a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására, a Képviselő- testület a 117/2017. 
(VII.13.) sz. határozatával tudomásul vette, és megállapította, hogy az eszközök adásvételére 
2016. december 29-én megkötött szerződés semmis, a semmisség jogkövetkezményekét pedig 
döntött az eredeti állapot helyreállításáról.  
A Képviselő-testület a hivatkozott határozatában kinyilvánította szándékát a bányászati 
emlékhelyen elhelyezett és beépített bányászati eszközök megvásárlására, és felkérte a 
polgármestert, hogy az eredeti állapot helyreállítását követően a szükséges eljárásokat 
bonyolítsa le azzal, hogy az önkormányzat önként aláveti magát a közbeszerzési törvénynek és 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.  
Mindezek alapján Hoffmann György János 2017. augusztus 28-án ügyvédi letétbe helyezte a 
10.000.000,- Ft összegű vételárat, ezzel megtörtént az eredeti (2016. november 9-i) állapot 
helyreállítása. 
 
„A komlói 2437 hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú ingatlanokon meglévő bányászati emlékműbe beépített 
- pályázati támogatással helyreállított és kiállított, a volt Mecseki Szénbányák elsősorban 
komlói bányaüzemeiből származó - bányászati eszközök megvásárlása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítását a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság (a továbbiakban: bizottság) a 
106/2017 (VIII. 29.) számú határozatával hagyta jóvá. A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében Komló Város Önkormányzata 
Hoffmann György Jánost (levelezési cím: 8296 Hegyesd, Petőfi út 55.) kérje fel ajánlattételre. 
 
A bizottsági jóváhagyást követően az önkormányzat 2017. augusztus 31-én megküldte 
Hoffmann György János részére az ajánlattételre történő felkérést, illetve a hozzá kapcsolódó 
közbeszerzési dokumentációt. Ezzel egyidejűleg a törvényi előírások alapján a Közbeszerzési 
Hatóság elnökét is tájékoztatta a közbeszerzési eljárás megindításáról, kérve a hozzájárulásukat 
az eljárás lefolytatásához. A Közbeszerzési Hatóság – miután egy alkalommal hiánypótlásra 
szólította fel az önkormányzatot, melynek teljesítése a megadott határidőben megtörtént – 2017. 



szeptember 13-i döntésében (2. sz. melléklet) megállapította, hogy a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás jogalapja megalapozott.  
 
Az ajánlattételi határideig Hoffmann György János benyújtotta az ajánlatát. A bontást végző 
bizottság a bontási eljárást a beérkezett ajánlatra vonatkozóan az ajánlattételi határidő lejártát 
követően, 2017. szeptember 18-án 10.00 órakor lefolytatta.  
Ajánlattevő a bányászati eszközök megvásárlására 10.000.000,- Ft-os ajánlatot tett. Az ajánlat 
vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 
rögzített előírásoknak formai és tartalmi szempontból megfelel, hiánypótlási eljárás lefolytatása 
nem szükséges. 
 
Az eljárás jellegéből adódóan szükséges volt tárgyalási szakasz lefolytatása, amelyre 2017. 
szeptember 21-én 10.00 órakor került sor. A tárgyaláson Hoffmann György János személyesen 
megjelent. A hozzá intézett, arra irányuló kérdésre, hogy kívánja-e az általa megadott ajánlatot 
az önkormányzat szempontjából kedvezőbb irányba módosítani, úgy nyilatkozott, hogy az 
ajánlattételi határidőben megadott ajánlatát fenntartja, azt nem kívánja módosítani. A 
tárgyalásról készült jegyzőkönyv jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi. 
 
A bizottság 2017. szeptember 21-én 15.30 órakor tartott ülésén megállapította, hogy a 
beérkezett ajánlat minden szempontból megfelelő és érvényes, ezért 121/2017. (IX.21.) sz. 
határozatában a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és Hoffmann György 
Jánost (levelezési cím: 8296 Hegyesd, Petőfi út 55.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. A 
bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a Képviselő- testület jóváhagyását követően, a 
nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést 10.000.000,- Ft összeggel kösse meg. A 
bizottság 121/2017. (IX.21.) határozata jelen előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi. 
A vételár fedezeteként az eredeti állapot helyreállítása során ügyvédi letétbe helyezett összeg 
jelölhető meg, abból haladéktalanul kerülhet kiegyenlítésre.  
 
A közbeszerzési dokumentáció részét képező adásvételi szerződés jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képezi. 
A szerződés 5.1 pont 2. bekezdése felhívja az eladó figyelmét arra, hogy az ingó adásvételhez 
kapcsolódó adóbevallási és esetleges befizetési kötelezettség terheli. 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a Képviselő-testület a kialakult helyzetben jogszerűen járt 
el, és a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként aláírt adásvételi 
szerződés útján a létesítményre vonatkozóan hosszú távon rendezett tulajdonosi viszony 
alakulhat ki. Ez különösen fontos, hiszen a bányászati emlékmű és gyűjtemény a város története 
szempontjából jelentős eszmei értéket képvisel.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottságok 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltakat 
támogatni szíveskedjék! 
 
 
Ha tá roza t i  j avas la t :   
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési, valamint 
a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Bányászati eszközök adásvétele – közbeszerzési eljárás eredményhirdetése és szerződéskötés” 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 



 
1. A képviselő-testület úgy dönt, hogy az eredményesen lefolytatott hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként, az egyedüli ajánlattevő tulajdonos 
Hoffmann György Jánostól (lakcím: 8315 Gyenesdiás, Felső u. 2., levelezési cím: 8296 
Hegyesd, Petőfi út 55.) meg kívánja vásárolni a komlói 2437 hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú 
ingatlanokon meglévő bányászati emlékműbe beépített – pályázati támogatással 
helyreállított és kiállított, a volt Mecseki Szénbányák elsősorban komlói 
bányaüzemeiből származó – bányászati eszközöket 10.000.000,- Ft vételár ellenében. 
 

2. A képviselő-testület a vételár fedezeteként az eredeti állapot helyreállítása során 
ügyvédi letétbe helyezett összeget jelöli meg. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti adásvételi 

szerződés aláírására, valamint a vételár ügyvédi letétből történő kiegyenlítése érdekében 
szükséges nyilatkozatok megtételére.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a ügyvédi letétből történő vételár 
teljesítéséről a soron következő rendes képviselő-testületi ülés keretében tájékoztatást 
adjon. 
 

4. A képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes 
lezárásáról a Közbeszerzési Hatóságot a jogszabályban előírt módon és határidőben 
értesítse. 
 

Határid ő:  Azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Müller József aljegyző 
 
 
Komló, 2017. szeptember 21.  
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
  



Előterjesztés 1. sz. melléklete 

Adásvételi szerződés 

 

amely létrejött egyrészről Hoffmann György János (szül. Magyarszék, 1947.01.12. an. Thoma Borbála; 

szem.ig.sz ………….……; lakcímkártya sz…………………; lakóhely: 8315 Gyenesdiás, Felső utca 2.; 

tartózkodási hely: 8296 Hegyesd, Petőfi u. 55.) mint eladó/ajánlattevő, 

másrészről Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 

15724100-2-02, statisztikai azonosító: 15724100-8411-321-02) képviseli: Polics József polgármester) 
mint vevő/ajánlatkérő (a továbbiakban együttesen: felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételekkel:  

 

Előzmények: 

 

1. Komló Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő 2017. év augusztus hó 31. napján a komlói 2437 

hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú ingatlanokon meglévő bányászati emlékműbe beépített - pályázati 

támogatással helyreállított és kiállított, a volt Mecseki Szénbányák komlói bányaüzemeiből származó 

eszközök közbeszerzése tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 

Kbt.) Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indított. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi követelményeket az 

ajánlattételi felhívásban határozta meg. 

 

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatot megvizsgálta, a szükséges 

értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2017. év szeptember hó 27. napján 

ajánlattevővel írásban közölte. Komló Város Önkormányzat e közbeszerzési eljárásában hozott 

döntése szerint a nyertes ajánlattevő eladó lett. 

 

3. Fenti előzmények után felek az ajánlattételi felhívásnak, az ajánlattevő közbeszerzési 

eljárásban benyújtott ajánlatának, valamint a tárgyaláson rögzített feltételeknek megfelelően az 
alábbi  

 
megállapodást kötik: 

 

4. Eladó tulajdonát képezik az 1. számú mellékletben felsorolt bányászati eszközök. Eladó szavatol az 

eszközök per-, teher- és igénymentességéért. Az eszközök jelenleg Komló Város Önkormányzatának 

használatában állnak, és a komlói 2437 és 2438/6 hrsz.-ú ingatlanokon megvalósított 

bányászemlékművön és a kapcsolódó kiállítási téren találhatók. 

 

5. Eladó eladja, vevő pedig megvásárolja a 4. pontban megjelölt, és a szerződés elválaszthatatlan részét 
képező 1. számú mellékletben felsorolt eszközöket és gépeket összesen 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió 

forint vételárért per-, teher- és igénymentesen. A vételár az adásvételhez kapcsolódó minden költséget 

tartalmazza.  

 

5.1. A vételár megfizetése egy összegben történik az alábbiak szerint: 



 

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás forrásaként az eredeti állapot helyreállítása során 

rendelkezésre bocsátott összeget jelölte meg pénzügyi fedezetként. A szerződés aláírását követően a 

10.000.000,-Ft összegű vételár haladéktalanul az ügyvédi letétből kerül kiegyenlítésre.  

A vevő felhívja eladó figyelmét az ingó adásvételből származó bevételéhez kapcsolódó adóbevallási és 

esetleges befizetési kötelezettségére. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi 

V. tv. (Ptk.) és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

7. Felek rögzítik, hogy jogügyletkötési képességüket jogszabály nem korlátozza és nem zárja ki.  

 

8. Jelen megállapodás elválaszthatatlan, 2. sz. mellékletét képezi Komló Város Önkormányzatának 

………./2017. (IX. 27.) sz. határozata. 

 

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után 

jóváhagyólag aláírják 6 egyező példányban. 

 

 

Komló, 2017. szeptember 28. 

 

 

 

 

 

Hoffmann György János    Polics József    

               eladó   polgármester 

                                                                    Komló Város Önkormányzat képviseletében 

        vevő    

 

 

Komló Város Önkormányzat részéről pénzügyileg 
ellenjegyzem Komló, 2017. szeptember …. napján: 

 

…………………………….. 

        Aladics Zoltán  

  

 
 

 
 
 

  



Adásvételi szerződés 1. sz. melléklete (bányászati eszközök) 

 

Jegyzék 

 

a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (7300 Komló, Városház tér 1. 2437 

hrsz) ingatlanán és a 2438 és 2438/6 hrsz-ú közterületen lévő bányászati emlékhelyen 

kiállított eszközökről, gépekről. 

 

 

1. 2 db mozdony 

2. 2 db zárt személyszállító kocsi („népes”) 

3. 2 db szénszállító kiscsille 

4. 1 db szénszállító nagycsille 

5. 1 db faszállító csille 

6. 1 db lánctalpas rakodógép 

7. 1 db aknatorony kerék 

8. 1 db kötélpálya oszlop  

 1 db kötélpálya csillével 

9. 1 db acél íves tartó 

10. 60 fm sín 

  



Előterjesztés 2. sz. melléklete 

 

  



 

  



Előterjesztés 3. sz. melléklete 

 

 



 
  



 
  



Előterjesztés 4. sz. melléklete 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 
 
 

K I V O N A T  
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2017. szeptember 21-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

121/2017. (IX.21.) JÜKB határozata 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat VI.4. pontjában foglaltak alapján a „A komlói 2437 hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú 
ingatlanokon meglévő bányászati emlékműbe beépített - pályázati támogatással helyreállított 
és kiállított, a volt Mecseki Szénbányák elsősorban komlói bányaüzemeiből származó - 
bányászati eszközök megvásárlása” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és – a 
bíráló bizottság javaslata alapján – az alábbi határozatot hozza (eljárást lezáró döntés): 

A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és Hoffmann György Jánost 
8315 Gyenesdiás, Felső u. 2. (levelezési cím: 8296 Hegyesd, Petőfi út 55.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 

 
A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőt tájékoztassa az „Összegezés az ajánlat elbírálásáról” című dokumentum 
megküldésével. 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 

A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő- testület jóváhagyását követően, 
a nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést 10.000.000,- Ft összeggel kösse meg. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Makra István Edéné s.k. 
         címzetes főjegyző       bizottság elnöke 

 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 


