
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. augusztus 26-án 
tartandó rendkívüli ülésére  

 

Az előterjesztés tárgya: Képviselő-testület 165/2021. (VI. 2.) számú 

határozatának módosítása, Komló, 48-as téren 

található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének, 

valamint a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó 

kábel kiváltásának munkálataihoz szükséges önerő 

biztosítása 
 

Iktatószám: 603/2021.   Melléklet: 1 db 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Kordé János Márk műszaki ügyintéző 

 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

bizottság 

SzMSz 1. melléklet II. C.) 18. pont 

  

  

  

  

  

  

 

Egyéb megjegyzés: 

 
Meghívott: - 

A határozatot kapják: - 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2021. (VI. 2.) számú határozatában 

bruttó 950.976,- Ft értékben forrást biztosított a 7300 Komló, 48-as téren (3837 hrsz.) 

található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének munkálataira a 2021. évi költségvetés 7. 

számú mellékletében szereplő ,,Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” 

terhére. A fent részletezett határozatban szereplő összeg az E-ON Dél-Dunántúli 

Áramhálózati Zrt. előzetes árajánlata alapján került jóváhagyásra, míg a tényleges szerződött 

összeg bruttó 1.030.224,- Ft. Az áremelkedésből kifolyólag a különbözet bruttó 79.248,- Ft 

összeg, ennek okán szükséges a határozat módosítása.  

 

Az elektromos hálózat csatlakozási díj-befizetését követően, a következő feladat a Kaptár 

épület építési helyén áthaladó bekötő áramvezeték kiváltása, amely a Közösségek Háza 

Színház és Művelődési Központ áramellátását biztosítja majd a későbbiek során. A vezeték 

kiváltási munkálatainak költségigénye előzetes árajánlat alapján legfeljebb bruttó 1.500.000,- 

Ft. 

 

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú ,,”Miénk itt a tér”-nyílt közösségi tér 

létrehozása Komló 48-as téren” megnevezésű projekthez kapcsolódó ideiglenes áramvezeték 

csatlakozási díjának befizetése a fent említett határozat alapján szintén megtörtént. Hasonlóan 

a Közösségek Háza áramellátásához, ezen a területen is jelen fázisban kezdhető meg a kábel 

áthelyezése és az áramcsatlakozási pont kiépítése, melynek becsült költsége legfeljebb bruttó 

1.500.000,- Ft. A Komló, 48-as téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének, 

valamint a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó kábel kiváltásának munkálataihoz 

szükséges önerőt Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 7. számú 

mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére 

javaslom biztosítani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, 

ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével és 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 Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a ,,Képviselő-testület 

165/2021. (VI. 2.) számú határozatának módosítása, Komló, 48-as téren található ideiglenes 

áramvezeték véglegesítésének, valamint a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó kábel 

kiváltásának munkálataihoz szükséges önerő biztosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 165/2021. (VI. 2.) sz. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„Komló Város Önkormányzat bruttó 1.030.224,- Ft értékben forrást biztosít a 7300 

Komló, 48-as téren (3837 hrsz.) található ideiglenes áramvezeték véglegesítéséhez 

szükséges hálózatcsatlakozási díj finanszírozására a 2021. évi költségvetés 7. számú 

mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére, 

az E-ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt-vel megkötésre kerülő szerződéshez.” 

 

2. A Képviselő-testület a Határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 



 

 

„Komló Város Önkormányzat legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft értékben forrást biztosít a 

7300 Komló, 48-as téren (3837 hrsz.) tervezett új Kaptár épület helyén áthaladó bekötő 

áramvezeték kiváltásának munkálataihoz, valamint forrást biztosít a 7300 Komló, 48-as 

téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kivitelezéséhez legfeljebb bruttó 

1.500.000,- Ft értékben a feladatok ellátásra irányuló szerződések megkötésére a 2021. 

évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és 

megelőlegezési keret” terhére.” 

Határidő:  2021. október 30. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

3. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő feladatok ellátásra a 

beszerzési eljárások lebonyolításáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2021. szeptember 30. 

Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 

 

Komló, 2021. augusztus 18. 

 

 

  Polics József 

  polgármester 



 

 

1. sz. melléklet 

 


