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Egyéb megjegyzés: 

 
Meghívott: - 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

A Kormány 1470/2021 (VII.15.) számú határozata alapján bruttó 76.771.500.- forint 

támogatást biztosított Komló Város Önkormányzatnak a 7300 Komló, Pécsi út 44. szám alatt 

található Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztésének előkészítésére, a hosszú 

ideje tervezett korszerűsítéshez szükséges szakági tervek elkészíttetésére. 

 

A fejlesztés keretében az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa a teljes sportlétesítmény 

felújítását kívánja megvalósítani, amelynek keretében: 

 - kialakításra kerül egy 80-100 fő befogadására alkalmas sportszálló, 

 - fejlesztésre kerülnek a meglévő, közel 600 m2-es főépület belső terei, 

 - megtörténik az atlétika pálya felújítása, 

 - sor kerül a lelátók és környezetének, valamint a kerítések felújítására, 

 - kialakításra kerül egy 20 x 40 méteres műfüves pálya fedett csarnokkal, 

 - valamint megtörténik a meglévő 45 x 90 méteres pálya felújítása. 

 

A fent felsorolt főbb beruházások mellett tervezett a meglévő útburkolat felújítása, 

parkolóhelyek kialakítása, valamint a meglévő és a fejlesztés okán szükségessé váló 

közművek korszerűsítése és kialakítása is. 

 

A beruházás megvalósításának első lépéseiként a támogatás által finanszírozott közbeszerzési 

szakértő és a tervezők kiválasztása megtörtént, a szerződések aláírásra kerültek a Képviselő-

testület 21/2021. (VII. 28.) és 70/2021. (X. 14.) számú határozatai alapján. 

 

A közeljövőben elkészülő tervdokumentációk alapján a kivitelezésre feltételes közbeszerzési 

eljárás lebonyolítása indokolt három részajánlati körben (magas- és mélyépítési 

tevékenységek, sportlétesítmények, kutak és víztározók felújítása), annak érdekében, hogy a 

kivitelezés bekerülési költsége ismert legyen. 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges egy közbeszerzési szakértő kiválasztása, 

amelynek érdekében Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottsága 2/2022. (I.12.) számú határozata alapján feltételes beszerzési eljárást 

indított. Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó, dr. Szabó-Gothard Máté 

lett nettó 2.150.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.150.000.-Ft (nettó=bruttó) összegű ajánlatával.  

Az elnyert támogatás e költséget nem fedezi ezért javaslom a bruttó 2.150.000, - Ft összeg 

fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítani. 

 

H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 

gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Bányász 

Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó közbeszerzési szakértő feladatok ellátására fedezet biztosítása tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a 

kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő feladatok 

ellátására bruttó 2.150.000, - Ft összeget biztosít az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének dologi előirányzatai terhére. 

 



 

 

Határidő:  2022. március 18.  

Felelős: Polics József polgármester 

    

2. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet 

összeállítása során a bruttó 2.150.000, - Ft összegű forrást az önkormányzati 

költségvetés dologi előirányzatai közé építse be.  

  

Határidő: 2022. március 18. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Komló, 2022. január 24. 

 

 Polics József 

 polgármester 
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