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Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-3.1.1-16 számú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívást
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága hirdette meg az 1005/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban
szereplő éves fejlesztési keret alapján.
A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő
közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között,
melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020
és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és
közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
Komló Város Önkormányzat 2017. augusztus 15-én pályázatot nyújtott be az EPTK
elektronikus felületen.
A támogatási kérelem elbírálásáról 2017. december 21-én döntés érkezett, amely szerint
támogatásban részesítették önkormányzatunkat. Ennek keretében felújításra kerül a 7300
Komló, Bem utca 531/1; 531/2 hrsz.-ú ingatlanon található buszpályaudvar. A kivitelezéshez
kapcsolódó közbeszerzési eljárást követően aláírásra kerületek a vállalkozási szerződések.
2021. év végéig a pályaudvar felújítása megtörténik, azonban a buszpályaudvar megközelítését
szolgáló, Ázsia Center előtti, Komló 538/1 hrsz.-ú ingatlanon húzódó járdaszakasz nem része
a pályázatnak. A járdaszakasz állapota időközben jelentősen leromlott és balesetveszélyessé
vált.
Ezen járdaszakasz a támogatással érintett buszpályaudvar nagyforgalmú gyalogos
megközelítését szolgálja, ezért indokolt annak rendeltetésszerű és biztonságos
használhatóságának mielőbbi megvalósítása.
A buszpályaudvar kivitelezést végző Benkala Kft. a járdaszakasz felújítására bruttó 5.295.391.Ft., azaz ötmillió kettőszázkilencvenötezer háromszázkilencvenegy forint-os árajánlatot adott,
mely az aktuális piaci árakkal arányos.
Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján egy egyszerű beszerzési eljárás
keretén belül kellene kiválasztani a kivitelezést végző gazdasági szereplőt, azonban a
buszpályaudvar közelgő átadása, és a balesetveszély mielőbbi elhárítása végett indokolt a
kivitelező kiválasztását a beszerzési szabályzatban foglaltak alól felmenteni és a beérkezett
árajánlatban foglalt bruttó 5.295.391.- megbízási díjért ajánlattevővel a kivitelezési szerződést
megkötni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével a határozati
javaslatot támogatni szíveskedjen.
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 Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló, Buszpályaudvar megközelítését szolgáló, Ázsia
Center előtti járdaszakasz felújítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló, Buszpályaudvar megközelítését szolgáló,
135 m²-nagyságú, Ázsia Center előtti, pályázati támogatásban nem részesült
járdaszakasz felújítását bruttó 5.295.391.- Ft költséggel.
2. A Képviselő-testület a kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárás során eltekint a
beszerzési szabályzat alkalmazásától. A Képviselő-testület kijelöli a BENKALA Kft.t a járdaszakasz felújításának kivitelezésére.
3. A Képviselő-testület a munka elvégzéséhez szükséges bruttó 5.295.391.- Ft összegű
forrást a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a BENKALA Kft.-vel a
vállalkozási szerződést – nettó 4.169.599.- Ft. + ÁFA, azaz bruttó 5.295.391.- Ft.,
összeggel – aláírja, azzal, hogy a kifizetés legkorábbi határideje 2022. január 15.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polics József polgármester

5. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés összeállításakor az előírányzat
betervezéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2022. február 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2021. október 21.
Polics József
polgármester

1. számú melléklet

