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tartandó rendkívüli ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállítása 
 
 
 
 

Iktatószám: 11811/2021 Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba 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! 
 
 
A 2021. május havi csapadékos időjárás következtében károsodott Nagyrét utcai új közút 
rézsűjének helyreállítására vonatkozóan az önkormányzat vis maior támogatási igényt nyújtott 
be a Belügyminisztérium felé a 196/2021. (VII. 8.) sz. határozat szerint. Amennyiben a 
benyújtott igényt teljes egészében elfogadják, úgy a helyreállításra 31.303.800,- Ft támogatást 
kap az önkormányzat. Döntés még nem született a Belügyminisztérium részéről. 
 
A kivitelezés megvalósítására az önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 28/2021. (VIII. 4.) számú határozatával döntött a 
közbeszerzési eljárás elindításáról, mely az eljáráshoz szükséges dokumentáció összeállítását 
követően 2021. augusztus 16-án megtörtént. A felkért cégek ajánlatainak beérkezése 2021. 
augusztus végére várható. 
 
A fenti közbeszerzési eljárás jelenleg feltételes, mivel minisztériumi döntés hiányában nincs 
meg a teljes pénzügyi fedezet a felújítás lebonyolításához. Tekintettel arra, hogy a májusi 
esőzések óta már előfordultak további károkozó esők, ezért megelőzve a Nagyrét utcai rézsű 
további állagromlását, célszerű volna a helyreállítási munkákat mielőbb elvégezni. Javaslom 
ezért a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat biztosítsa a helyreállításhoz 
szükséges forrást azzal, hogy pozitív minisztériumi döntés esetén ez az összeg önerővel 
csökkentve az önkormányzat költségvetésébe visszapótlásra kerül. Az önerő összege a 
benyújtott összköltség 10 %-a. 
 
A Belügyminisztériumhoz benyújtott támogatási igény alapja a szakértői költségbecslés, 
valamint kivitelező által készített indikatív költségvetések voltak. Bár a végleges kiviteli terv 
műszaki tartalma kismértékben eltér a szakértő által készített helyreállítási tervtől, a 
kivitelezési költségek nagyságrendileg megegyeznek az eredetileg tervezett költségekkel. Ez 
azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a 196/2021. (VII. 8.) sz. határozatában már biztosított 
3.478.200,- Ft önrészen felül további, a támogatási igényben megjelölt 31,3 millió Ft-ot kell 
biztosítania. Mivel a közbeszerzési eljárás még nem zárult le, így a pontos kivitelezési költség 
nem áll rendelkezésre, erre tekintettel javaslom, hogy egy maximum összeg: 35 millió Ft 
kerüljön jóváhagyásra. 
 
A fedezet a költségvetési rendeletben szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret” előirányzat terhére biztosítható, azzal, hogy ennek a felemelésére 
ugyanezen testületi ülés „A beruházásokhoz kapcsolódó többlettámogatási források 
beérkezése és átcsoportosítása” tárgyú napirend keretében tettem javaslatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hagyja jóvá a 
Nagyrét utcai részű helyreállításához szükséges forrást. 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Komló, Nagyrét 
utcai rézsűcsúszás helyreállítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a kivitelezési munkák megvalósítására a 196/2021. (VII. 8.) sz. 
határozatában már biztosított 3.478.200,- Ft önrészen kívül további, legfeljebb 35 
millió Ft-ot biztosít azzal a feltétellel, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott vis 
maior támogatási igény kedvező elbírálása esetén az elnyert támogatást a 



 

 

költségvetésbe vissza kell pótolni. A forrás fedezete Komló Város Önkormányzat 
2021. évi költségvetés „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” 
előirányzat. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárás lezárását követően – amennyiben a legkedvezőbb ajánlat összege 
nem haladja meg a rendelkezésre álló forrást – a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést kösse meg. 

 
Határid ő:  2021. szeptember 20. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a költségvetési 

rendelet soron következő módosításakor vezesse át.  
 

Határid ő:  2021. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2021. augusztus 23. 
 
 
  Polics József 
  polgármester 
 


