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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 19/2018. (III.7.) és a 165/2018. (XI.29.) sz. határozatai alapján Komló 
Város Önkormányzat Közösségek Háza (továbbiakban: Közösségek Háza) intézmény, mint 
megrendelő Béni Gábor egyéni vállalkozóval, határozott idejű, 4 éves vállalkozói szerződést 
(továbbiakban: vállalkozói szerződés) kötött a 2019-2022. években tartandó Komlói 
Bányásznapok belvárosi helyszínein megrendezésre kerülő rendezvények megszervezésére, 
arculat kialakítására és lebonyolítására.  
 
A Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvény megvalósításához kapcsolódó költségek 
finanszírozása céljából megrendelő több hazai pályázati felhívásra – az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához, és a Nemzeti Kulturális Alap Fesztiválok Kollégiumához - nyújtott be 
támogatási kérelmet.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, és 
a Támogató levélben értesítette a pályázót, hogy a benyújtott dokumentumok alapján 
5.000.000,- Ft összegű támogatás került megítélésre. A kapcsolódó támogatói okirat Támogató 
által történő megküldésére még nem került sor.   
A Nemzeti Kulturális Alap Fesztiválok Kollégiumához benyújtott pályázat elbírálásáról 
értesítés még nem érkezett.  
 
A vállalkozói szerződésben meghatározott, kölcsönösen kialkudott és elfogadott vállalkozói díj 
bruttó 4.400.000,- Ft/év.  
 
Tekintettel arra, hogy a Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvény megvalósításához 
kapcsolódó pályázati támogatások összegéről pontos információ nem áll rendelkezésre, 
valamint figyelemmel a fennálló veszélyhelyzet miatt szükségességé vált önkormányzati 
kiadások csökkentése érdekében elrendelt kifizetések felfüggesztésére, az előzetes egyeztetések 
alapján a vállalkozói szerződésben meghatározott vállalkozói díj csökkentésére kerül sor. 
Ennek megfelelően a fennálló vállalkozói szerződés módosítása szükséges.  
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy döntsön a Közösségek Háza 
intézményvezetőjének felhatalmazásáról, arra vonatkozóan, hogy Béni Gábor egyéni 
vállalkozóval a 2019-2022. években megvalósításra kerülő Komlói Bányásznapok rendezvény 
megszervezésére vonatkozó vállalkozói szerződést a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, 
valamint a pályázati források ismeretében módosítsa a 2020. évre vonatkozóan. 
 
A vállalkozói szerződés értelmében a Közösségek Háza intézmény, mint megrendelő feladata 
a rendezvényhez szükségeshez színpad-, fény- és hangtechnika, valamint a személy-és 
vagyonvédelem biztosítása. A vonatkozó szabályozások, és az intézmény beszerzési 
szabályzata alapján a fenti feladatok ellátására az intézménynek beszerzési eljárásokat 
szükséges lefolytatnia, azonban a hónapok óta fennálló járványügyi helyzet jelentősen nehezíti 
és lassítja az idei rendezvény megszervezését. A beszerzési eljárások lefolytatása tovább 
rövidítené a rendezvény szervezésére rendelkezésre álló időt.  
Figyelemmel a fennálló veszélyhelyzetre, valamint a rendezvény megvalósításáig fennmaradó 
rövid határidőre javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön arról, hogy a Közösségek Háza 
intézményt, mint megrendelőt mentesíti a Komlói Bányásznapok 2020. évi megvalósításához 
kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatása, valamint a beszerzési szabályzat alkalmazása alól.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
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 Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényhez 
kapcsolódó döntések meghozatala című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem 
intézményvezetőjét, hogy Béni Gábor egyéni vállalkozóval a 2019-2022. években 
megvalósításra kerülő Komlói Bányásznapok rendezvény megszervezése, arculat kialakítása és 
lebonyolítása céljából létrejött vállalkozói szerződést, a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel, 
valamint a pályázati és a költségvetési források figyelembevételével módosítsa a 2020. évre 
vonatkozóan.  
 
Határid ő: 2020. július 24. 
Felelős: Schaff Anikó intézményvezető 
 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem 
intézményt, mint megrendelőt a rendkívüli helyzetre és az idő rövidségére tekintettel a Komlói 
Bányásznapok 2020. évi megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárások lefolytatása, valamint a beszerzési szabályzat alkalmazása alól mentesíti. 
 
 
Komló, 2020. június 23.   
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 


