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Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
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A határozatot kapja: 
  



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat, valamint Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ (korábbi nevén: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és 
Hangversenyterem Közösségek Háza intézményegysége) 2019. évben támogatási kérelmeket 
nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-7.1.1-16 
kódszámú, „Miénk itt a tér” – A Közösségfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva 
nyílt közösségi tér kialakítása és az „Itt minden adott lesz” és „Értékeink a jövőnk” 
Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges kisléptékű infrastruktúra fejlesztés és tárgyi 
feltételek biztosítása, kialakítása című pályázati felhívásokra. 
 
A benyújtott pályázati anyagokat a Támogató, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága, a 2020. április 16-án kelt értesítése alapján összesen bruttó 
154.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az alábbiak szerint: 
 

 Pályázati 
felhívás  

Pályázó Támogatási kérelem címe Támogatási 
összeg 

1. „Miénk itt a tér” KVÖ-
KH 

BMX- és gördeszka pálya kialakítása a 
Közössége Háza környezetében 

12.000.000.-Ft 

2. „Miénk itt a tér” KVÖ „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér 
létrehozása Komló 48-as terén 

124.000.000.- Ft 

3. „Itt minden adott 
lesz” 

KVÖ Közösségfejlesztést támogató 
infrastrukturális beruházás a Közösségek 
Házában 

18.000.000.-Ft 

 
A közbeszerzési dokumentáció, az ide vonatkozó jogszabály értelmében, előzetes véleményezésre 
beküldésre került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére, amelyet az -  a beküldött 
dokumentációt a hiánypótlást követően KSZ-53/679/4/2021 iktatószámú, 2021. május 10-én kelt 
értesítő levelében - feltételesen támogatottnak minősített és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 167/2021. (VI. 7.) számú utólagos jóváhagyó határozatával a közbeszerzési eljárás 
megindításra megtörtént. 
 

Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) 
bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás keretében, kilenc részajánlati körben került meghirdetésre az 
alábbiak szerint: 

- 1.rész: Skate park kialakítása, 
- 2.rész: Közösségek háza alagsor felújítás, 
- 3.rész: Színház tér felújítása, 
- 4.rész: Rekortán pálya, 
- 5.rész: Játszótér kialakítása, 
- 6.rész: Út és parkoló kialakítása, 
- 7.rész: Térburkolatok kialakítása, 
- 8.rész: Közvilágítás kialakítása, 
- 9.rész: Kamerarendszer kialakítása. 

Az ajánlattételi felhívás alapján a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2021. május 31. napja 
volt, azonban az eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdések és azok megválaszolása okán az 
ajánlattételi határidő 2021. június 15. napjára módosult. A bontási jegyzőkönyv (1. számú melléklet) 
alapján az eljárásban meghirdetett 9 részajánlati körben összesen 26 darab árajánlat érkezett.  
 



 
 
A pályázati forrásokból a beruházásokra rendelkezésre álló fedezeteket és a közbeszerzési eljárás 
során beérkezett legkedvezőbb ajánlatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 
 
A közbeszerzési eljárás jelen szakaszában a benyújtott pályázatok értékelése és több körben történő 
hiánypótlása zajlik, amelynek keretében megállapításra került, hogy: 

- az 1. részajánlati körben a vállalkozói szerződést megkötő fél helytelenül került megjelölésre, 
azaz Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ helyett 
Komló Város Önkormányzata, mint a közbeszerzési eljárást is lebonyolító szervezet, lett 
rögzítve; 

- a 3. részajánlati körben benyújtott bruttó 53.930.174.-Ft ajánlat hibásan érkezett be, így a 
második helyen lévő, bruttó 181.235.689.-Ft összegű ajánlat érvényességét volna szükséges 
tovább vizsgálni; 

- a 9. részajánlati körben pedig csupán egy ajánlat érkezett, amely így nem értékelhető tovább 
és annak érvénytelenítése szükséges. 
 

E három részajánlati kör figyelmen kívül hagyása estén az eljárás során beérkezett legkedvezőbb 
ajánlatok és a pályázati forrásból a beruházásra rendelkezésre álló fedezet az alábbiak szerint alakul: 
 

 
 
A jelen értékelési fázisban kell dönteni önkormányzatunknak, mint ajánlatkérőnek arról, hogy 
amennyiben az eljárás során meghírdetett részajánlati körök valamelyikében a rendelkezésre álló 
pályázati forrás nem elegendő, úgy a hiányzó fedezet más támogatás vagy saját költségvetésének 
terhére biztosítja-e vagy egyes részajánlati kört vagy köröket forrás hiányában vagy egyéb okból 
érvénytelenít.  

Rendelkezésre 

álló fedezet

Hiányzó         

fedezet

1. rész Skate park kialakítása 12 885 038 Ft 12 885 038 Ft 10 601 927 Ft 2 283 111 Ft

2. rész Közösségek Háza alagsor felújítás 16 532 681 Ft 16 532 681 Ft 15 552 205 Ft 980 476 Ft

3. rész Színház tér felújítása 53 930 174 Ft

4. rész Rekortán pálya 6 776 960 Ft

5. rész Játszótér kialakítása 46 699 049 Ft

6. rész Út és parkoló kialakítása 45 920 619 Ft

7. rész Térburkolatok kialakítása 37 407 096 Ft

8. rész Közvilágítás kialakítása 8 603 582 Ft

9. rész Kamerarendszer kialakítása 2 521 268 Ft

231 276 467 Ft 142 317 132 Ft 88 959 335 Ft

Beérkezett ajánlatok

201 858 748 Ft 116 163 000 Ft 85 695 748 Ft

Részajánlati kör

Rendelkezésre 

álló fedezet

Hiányzó         

fedezet

1. rész Skate park 0 Ft 0 Ft - -

2. rész KH alagsor 16 532 681 Ft 16 532 681 Ft 15 552 205 Ft 980 476 Ft

3. rész Színház tér 0 Ft

4. rész Rekortán 6 776 960 Ft

5. rész Játszótér 46 699 049 Ft

6. rész Út és parkoló 45 920 619 Ft

7. rész Térburkolatok 37 407 096 Ft

8. rész Közvilágítás 8 603 582 Ft

9. rész Kamera rendszer 0 Ft

161 939 987 Ft 131 715 205 Ft 30 224 782 Ft

Részajánlati kör Beérkezett ajánlatok

145 407 306 Ft 116 163 000 Ft 29 244 306 Ft



 
Ennek okán és a pályázat minnél komplexebb megvalósítása érdekében, javaslom, hogy a 
közbeszerzési eljárás értékelésének ezen szakaszában: 

- A 3. részajánlati kör fedezet hiányában kerüljön érvénytelenítésre. 
- Az 1. és 9. részajánlati kör a fent részletezettek miatt szintén kerüljön érvénytelenítésre és a 

jelen közbeszerzési eljárás értékelését követően új, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
nyílt eljárás keretében kerüljön újra meghirdetésre.  

- Továbbá javaslom, hogy a 4., 5., 6., 7., 8. részajánlati körök értékelése során felmerülő, 
legfeljebb 30.500.000.-Ft összegű többletforrás és a jelen eljárás keretében az 1. és 9. 
részajánlati körben előzetesen látható legfeljebb 5.500.000.- fedezethiányok biztosításának 
érdekében önkormányzatunk a 272/2014. (XI. 5.) és a 17/2017. (II. 1.) kormányrendeletek 
alapján nyújtson be összesen legfeljebb bruttó 36.000.000.-Ft összegű többlettámogatási 
igényt, első körben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez, majd az 
Irányító Hatósághoz. A kérelem elbírálásáig Komló Város Önkormányzatnak a 2022. évi 
költségvetésének terhére biztosítania kell a hiányzó fedezet a szerződések megkötésének 
érdekében. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívásban 7 hónap áll rendelkezésre a nyertes 
kivitelezők számára a beruházás megvalósítására, így a végszámlák kiállítására 2022. évben 
kerül majd sor. Ez azt jelenti, hogy a tárgyévi költésgvetést sem előirányzati sem likviditási 
oldalról nem érinti jelen javaslat. 
Az Irányító Hatóság kedvező döntése esetén önkormányzatunknak csak átmenetileg kell a 
többlet forrást előirányzatként biztosítania. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pénzügyi, ellenőrzési 
és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás igényről és 
a bontási jegyzőkönyv jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bontási jegyzőkönyvet, 

továbbá jóváhagyja, hogy az eljárás során a 1.,3., és 9. részajánlati kör érvénytelenítésre és az 1. 
és 9. részajánlati kör újra meghirdetésre kerüljön. 
 

Határid ő: 2021. augusztus 31.  
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosító számú, BMX- 

és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében megnevezésű pályázathoz, 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 és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
00170 azonosító számú, Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek 
Házában megnevezésű pályázathoz kapcsolódó legfeljebb bruttó 36.000.000.- Ft összegű többlet 
támogatási igény benyújtását. 
 
 
 
 



Komló Város Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 
azonosító számú projekt kiadási főösszege 12.000.000.-Ft-ról 14.283.111.-Ft-ra, a TOP-7.1.1-
16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú projekt bruttó 124.000.000.-Ft-ról 156.736.413.-Ft-
ra, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú projekt pedig bruttó 18.000.000.- Ft-
ról 18.980.476.-Ft-ra módosul. 

 

Határid ő: 2021. július 31.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
3. A többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén a Képviselő-

testület legfeljebb bruttó 36.000.000.-Ft többletforrást biztosít az önkormányzat 2022. 
költségvetésének terhére.  

 
Határid ő: 2022. január 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy amennyiben a többlettámogatási igény 2022. január 

15. napjáig elutasításra kerül, vagy csökkentett összeg kerül jóváhagyásra, úgy az önkormányzat 
2022. évi költségvetésének összeállítása során a teljes bruttó 36.000.000.-Ft-ot vagy részbeni 
támogatás esetén a különbözetet szerepeltesse. 

 

Határid ő: 2022. január 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2021. július 13. 
 
 

Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. számú melléklet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



  



 



  



 



 
 



 



 



 



 



 



 

 
 



 
 
 



 

 


