
 
 

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

 
Az előterjesztés tárgya:  A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító 

számú, „"Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása 
Komló 48-as terén” megnevezésű projekt tervezési 
költségének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzati 
szerepeltetése 

 
Iktatószám:   1592/2020  Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Murber Zoltán ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügy, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet IV/C 4. 

 
 
Meghívott: - 
 
 

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a költségvetési koncepció 2019.12.12-i elfogadása kapcsán tájékoztatást kapott 
arról, hogy a TOP CLLD pályázatok keretében a megvalósítás megkezdődött, ugyanakkor támogatási 
szerződéssel még nem rendelkeznek, és így az előlegek sem kerültek még folyósításra. Mindez több 
program finanszírozása tekintetében problémát okozott, így a Képviselő-testület külön döntéssel egy 3 
millió forintos megelelőlegezési keretet biztosított. 
 
A 2020. évi költségvetés tervezése során a számba vett fejlesztési kiadások között van egy hasonlóan 
megelőlegezendő tétel: a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „"Miénk itt a tér"-nyílt 
közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű projekt tervezési díja. A tervezési munkára 
a Képviselő-testület 54/2019. (IV.25.) határozatát követően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
87/2019. (VI.27) határozata értelmében beszerzési eljárást folytattunk le, majd a nyertes ajánlattevővel, 
az Építész Kör Kft-vel, a JÜK bizottság 88/2019. (VII.10.) határozatában foglaltak szerint szerződést 
kötöttünk. A tervező a projekt tervezési munkálatait a szerződésnek megfelelően elvégezte, melyről 
2019.08.29-én kelt, bruttó 2 857 500,- forintról szóló számláját be is nyújtotta önkormányzatunknak. A 
számla ugyanakkor támogatási szerződés hiányában kifizetésre még nem került, mely állapot azonban 
a továbbiakban már nem tartható. 
 
Javaslom, hogy a programokhoz hasonlóan e tétel megelőlegezésére is biztosítson forrást a Tisztelt 
Képviselő-testület azzal, hogy az elszámolást követően reményeink szerint visszatérül ez az összeg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügy, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügy, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító 
számú, „"Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű projekt 
tervezési költségének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzati szerepeltetése” tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „"Miénk itt a 
tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
tervezési költség megelőlegezésére 2 857 500,- Ft-ot hagy jóvá. Elrendeli a fizetési 
kötelezettség soron kívüli rendezését 

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatai 
között a 2 857 500,- Ft szerepeltetéséről gondoskodjon.  

   
Határid ő:  2020. évi költségvetés 2. fordulója 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
       
    
 
Komló, 2020. február 11. 
 
         Polics József 
         polgármester 


