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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján támogatást nyert a Kaptár épület, mint új kulturális-
művészeti központ kialakítására. A beruházáshoz kapcsolódó, 2020. november 23-án kelt 
BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú támogatói okirat alapján 635.000.000.- Ft támogatási összeg 
került megítélésre. A támogatói okirat és a hozzá kapcsolódó módosított adatlap értelmében a 
fejlesztés megkezdésének időpontja 2020. november 11., míg a befejezés véghatárideje 2022. 
december 31. A közbeszerzési eljárásban rögzítettek szerint a nyertes vállalkozó kivitelezési 
határideje 14 hónap, amely alapján a legvégső határidő 2023. február. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 2021. augusztus 4-én tartott ülésén megtárgyalta és a 
29/2021. (VIII.4.) számú határozatával jóváhagyta az építési beruházás kapcsán a kivitelező 
kiválasztására és az eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívásokat. Az építésre 
vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 2021. augusztus 26-án a KÉ-16719/2021 azonosítószámú 
hirdetménnyel, az eszközbeszerzésre vonatkozóan a Kbt. uniós eljárásrend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás 2021. szeptember 1-én a KÉ-17062/2021 azonosítószámú hirdetménnyel 
került megindításra. 
 
Az építéshez kapcsolódó közbeszerzés egy részajánlati körben került meghirdetésre, melyre az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) 11 gazdasági szereplő jelezte 
érdeklődését, akik közül többen a rendelkezésre álló határidőben kiegészítő tájékoztatás kérésével 
fordultak önkormányzatunkhoz, mint ajánlatkérőhöz. A kérdések megválaszolásához 
kapcsolódóan az ajánlattételi felhívás és annak mellékletét képező árazatlan költségvetés 
módosítása az ajánlattételi határidő három alkalommal történő módosulását eredményezte. A 
végső határidő 2021. október 4. 12.00 óra volt, melyre összesen 8 ajánlat érkezett be (1. számú 
melléklet). A Bíráló Bizottság 2021. november 23-án kelt közbenső döntésével (3. számú 
melléklet) az ajánlattevők közül a KELET-ÚT Kft., a Landan Invest Kft. és a Branau Kft. 
ajánlatait érvénytelennek nyilvánította, mivel e cégek nem teljesítették a hiánypótlási felhívást.  
A legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozónak (Baranyai Házépítő Kft.) a piaci ár alátámasztása 
érdekében 2021. november 23-án hiánypótlási felhívás került megküldésre, melyet az 
előírásoknak megfelelően határidőre teljesített is. 
 
Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés két részajánlati körben került meghirdetésre egyedi 
gyártású berendezési cikkek és különféle használati tárgyak címen, melyre az EKR-ben 3-3 
gazdasági szereplő jelezte érdeklődését. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidő 2021. október 
11. 12.00 óra volt, melyre a két részajánlati kör tekintetében összesen 6 ajánlat érkezett be. (2. 
számú melléklet). A Bíráló Bizottság 2021. november 9-én kelt közbenső döntése alapján az 
eszközbeszerzések vonatkozásában minden beérkezett ajánlat érvényes volt.  
Az eljárás során az 1. részajánlati körben (Egyedi gyártású berendezési cikkek) a legelőnyösebb 
árajánlatot az Art Innova Kft., míg a 2. részajánlati körben (Különféle használati tárgyak) az Ava-
Fa Kft. tette.  
 
Mind a kivitelezésre, mind az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás utolsó 
hiánypótlási felhívása és azok értékelése várhatóan napokon belül megtörténik. A folyamatosan 
változó építőanyagárak miatt indokoltnak tartom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásokhoz 
tartozó vállalkozási szerződések mihamarabb aláírásra kerüljenek. Ehhez viszont szükséges és 
elengedhetetlen, hogy a pályázatban beruházásra rendelkezésre álló bruttó 571.404.558.- Forint 
forráson túl a Képviselő-testület a hiányzó, az előzetes számítások alapján bruttó 393.444.731.-Ft 
összegű többlet fedezetet biztosítsa. 
 

 



 

 

A számítás során a kivitelezési közbeszerzés kapcsán a harmadik helyen álló ajánlatot vettük 
figyelembe, tekintettel arra, hogy a negyedik és ötödik helyen lévő vállalkozói árak olyan 
magasak, hogy rendkívül magas önerő szükségletet képeznének. Ehhez képest csak alacsonyabb 
lehet a tényleges összeg. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a többletköltség okán - előzetes egyeztetés után 
- 2021. november 22-én levelet küldtem a Belügyminisztérium felé a kiegészítő forrás iránti 
kérelemhez szükséges támogatásra vonatkozóan, amelyben jeleztem Pogácsás Tibor Államtitkár 
úrnak, hogy az 507 770 azonosítószámú, a Bétai elkerülő út megvalósítására elnyert 1,6 Mrd 
Forint összegű támogatás kapcsán a közbeszerzési eljárás lezárult és a vállalkozási szerződések 
aláírásra kerültek, amelynek okán megállapítható, hogy 300.492.056,-Ft összegű pályázati 
maradvány keletkezett.  
Kértem, hogy az átcsoportosítás és az esetleges Kormány határozat módosítás ügyében 
segédkezzen, továbbá jeleztem, hogy ezen forráson felül további bruttó 92.952.675.- Ft biztosítása 
még szükséges. Az összesen hiányzó forrás a Kaptár megvalósításához bruttó 393.444.731.- Ft. (4. 
számú melléklet). 
 
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 BMÖGF/1002-1/2020. 
iktatószámú Kaptár programhoz kapcsolódó többlettforrás biztosítása tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a polgármester azon intézkedését, hogy a 
BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú Kaptár programhoz kapcsolódóan, a hiányzó forrás 
biztosítása érdekében bruttó 393.444.731,- Ft összegű átcsoportosítási és többlettámogatási 
igényt nyújtott be . 

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni 

jóváhagyása esetén a projektben foglalt műszaki tartalom megvalósításához szükséges, 
legfeljebb bruttó 393.444.731.-Ft többletforrást a 2023. évi költségvetés terhére, amelyet 
szükség esetén kormányzati engedélyhez kötött banki hitelfelvétel terhére biztosít. 
 
Határid ő:  2023. március 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2021. december 6. 
 
 
 
  Polics József 
  polgármester 
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