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Tisztelt Képviselő-testület!
Komló Város Önkormányzat az 1746/2020. (XI. 11.) Kormányhatározatban foglaltak alapján
támogatást nyert el a Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út felújítására,
amelynek kivitelezési közbeszerzési eljárása 2021. év tavaszán indult el és sikeres lezárult.
Jelenleg az eljárásban nyertes ajánlatot adó vállalkozó, a Strabag Építő Zrt. végzi a kivitelezést
a munkaterületen, amelynek befejezési határideje 2022. év első fele.
Továbbá mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, önkormányzatunk a
Belügyminisztérium által minden évben meghirdetésre kerülő önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a 2020. és 2021. évi felhívás kapcsán sikeres
pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeként a 2021. szeptemberében elkészült az
Alkotmány utca II. és III. ütemének felújítása.
A települést érintő egyes felújítások kapcsán önkormányzatunk célja, hogy a korszerűsítésre
kerülő területek környezetében lévő műtárgyak és felépítmények is felújításra kerüljenek. Ezzel
összhangban javaslom, hogy mind a fent említett kisbattyáni úton, mind az Alkotmány utcában
a meglévő régi, elavult állapotban lévő autóbuszváró felépítmények is megújuljanak.
A kisbattyáni útszakasz fejlesztése kapcsán a pályázat forrás lehetővé teszi, hogy a
Mecsekjánosi út és a Kisbattyáni út kereszteződésében lévő autóbuszváró modernizálásra
kerüljön, amelynek költségigénye az előzetes indikatív árajánlat alapján bruttó 1.400.000,- Ft.
Az Alkotmány utcát érintő felújítás esetében azonban a pályázati felhívás nem biztosítja a
felépítmények beszerzését, amely a felújítással érintett teljes szakasz esetében három buszvárót
jelent: a gimnázium környezetében található két és a posta alatt található egy autóbuszvárót.
Ezen három felépítmény költségigénye, az előzetes indikatív árajánlat alapján összesen
legfeljebb bruttó 7.000.000.-Ft, amelyet javaslom, hogy az önkormányzat a 2022. évi
költségvetésének terhére biztosítsa, annak érdekében, hogy a felújítással érintett útszakaszon
korszerű autóbuszvárók kerüljenek elhelyezésre tömegközlekedést igénybe vevő lakosság
számára.
A mellékelt indikatív árajánlatban szereplő utasvárók típusa megegyezik a Petőfi tér és
környezetének felújítása című pályázat kapcsán betervezett és megvásároltakkal, amelyek a
beépítésük óta eltelt idő óta bebizonyították időtállóságukat és településképi szempontból is
egységes és letisztult formát képviselnek. Ezért javaslom, hogy - az ellátandó speciális
feladatok okán - az önkormányzat mentesítse magát a hatályos beszerzési szabályzatában
foglalt beszerzési eljárás alkalmazása alól és az mmcité hu Kft.-vel (cím: 2030 Érd, BajcsyZsilinszky út 151.; adószám: 13364748-2-13) kösse meg a szerződést összesen legfeljebb bruttó
8.400.000.- Ft értékeben.
A fent leírt bekerülési értékek az előzetes indikatív árajánlat alapján kerültek meghatározásra,
amelyek pontosítása a képviselő-testületi ülésig várhatóan megtörténik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, ellenőrzési
és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának
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 előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának
figyelembevételével – megtárgyalta az „Autóbuszváró felépítmények vásárlására forrás
biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület - az ellátandó speciális feladatok okán – a Kisbattyáni út és az
Alkotmány utcát érintő autóbuszváró felépítmények beszerzéseire vonatkozó eljárást
mentesíti a beszerzési szabályzat hatálya alól.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az 1746/2020. (XI. 11.) Kormányhatározat
keretében elnyert, a Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út
komplex felújítása elnevezésű pályázati forrás terhére egy darab autóbuszváró
felépítmény kerüljön beszerzésre bruttó 1.400.000.-Ft értékben.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja továbbá, hogy az Alkotmány utcába három darab
autóbuszváró felépítmény kerüljön beszerzésre legfeljebb bruttó 7.000.000.-Ft
értékben. Ennek fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére
biztosítja.
A 2022. évi előzetes kötelezettségvállalások összegének csökkentése érdekében ezzel
megegyező összegű – 7.000.000.- Ft-os – korábbi fejlesztési tárgyú
kötelezettségvállalás 2023. évre történő átütemezésére vonatkozó döntést kell hozni a
2021. december havi rendes testületi ülésen.
Határidő:
Felelős:

2021. december 15.
Polics József polgármester

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az mmcité hu Kft-vel (cím:
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út. 151.; adószám: 13364748-2-13) legfeljebb összesen
bruttó 8.400.000.- Ft értékben a vállalkozási szerzést megkösse, azzal a feltétellel, hogy
fizetési határidő 2022. január 15. napja.
Határidő:
Felelős:

2021. december 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2021. november 19.

Polics József
polgármester

