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Egyéb megjegyzés: 

 
Meghívott: - 

A határozatot kapják: - 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Komló Város Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsága a 3/2022. (I. 12.) számú 

határozata alapján három meghívásos beszerzési eljárást indított a 1746/2020. (XI. 11.) 

Kormányhatározatban szereplő BMÖGF/1002-1/2020 kódszámú Kaptár program és a 

BMÖGF/1003-1/2020 kódszámú Látogatóközpont kapcsán a nyilvánosság biztosításra 

vonatkozó feladatok ellátására. 

Az eljárás eredményeként a bizottság a 7/2022. (I. 26.) számú határozata (a továbbiakban: 

Határozat) alapján mindkét projekt esetében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló 

HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-t (7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) hirdette ki a 

beszerzési eljárás nyerteseként, az alábbiak szerint: 

- Kaptár program megvalósítása, új kulturális-művészeti központ kialakítása 

nyertes ajánlat: nettó 1.299.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.649.730, - Ft  

 

- József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal 

nyertes ajánlat: nettó 1.999.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.538.730, - Ft 

 

A nyilvánosság biztosításához kapcsolódó vállalkozói szerződések fedezetét eredetileg a 

pályázati támogatás képezte volna, azonban a Támogató 2021. márciusában érkezett értesítése 

alapján ezen költségek a pályázati forrásból nem finanszírozhatók. Ennek okán a fent 

részletezett bizottsági határozat 4. pontjában (1. számú melléklet) rögzítésre került, hogy a két 

megbízási szerződés megkötésére akkor van lehetőség, ha Képviselő-testület a soron következő 

ülésén bruttó 4.188.460.-Ft összegű forrás biztosít a feladatok ellátására. 

Tekintettel arra, hogy városunk ilyen jelentős és kiemelkedő mértékű kormányzati 

támogatásban részesült, fontosnak tartom, hogy az e forrásból megvalósuló beruházások 

vonatkozásában a nyilvánosság biztosítva legyen. Javaslom, hogy ennek költségét az 

Önkormányzat még a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt, de annak terhére 

vállalja. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összeg a 2022. február 15-én 

kiküldött rendelet-tervezet önkormányzati dologi előirányzatai közé be van tervezve. 

 

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, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 

gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Kaptár és 

Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok 

ellátására fedezet biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a 

nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására összesen bruttó 4.188.460, - 

Ft összeget biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére. 

 

Határidő:  2022. március 18.  

Felelős: Polics József polgármester 

 



 

2. Képviselő-testület tájékozódott arról, hogy a kiadás fedezetét az előterjesztett I. fordulós 

2022. évi költségvetési rendelet-tervezet számai tartalmazzák. Jóváhagyja, hogy a 

vonatkozó kötelezettségvállalásra a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt sor 

kerüljön és garantálja a fedezet rendeleti jóváhagyását. 

 

Határidő: 2022. március 18. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Komló, 2022. február 16. 

 

 Polics József 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 

 
K I V O N A T  

a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság  

2022. január 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

7/2022. (I.26.) JÜKB határozata 

 

Az 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban megjelölt Kaptár és Látogatóközpont 

fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása kapcsán beszerzési eljárás 

eredményhirdetése 

 

1. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban 

megjelölt Kaptár és Látogatóközpont fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása 

kapcsán beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

- PTI Communications Kft.                             (7621 Pécs, Ferencesek utcája 7/B.)  

ajánlata érvényes. 

- HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) 

ajánlata érvényes.  

- FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.     (7621 Pécs, Mária utca 8. 1. em. 3.) 

ajánlata érvényes. 

 

2. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési 

szabályzata alapján a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást a HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató 

Kft. (7300 Komló, Kossuth L. utca 21.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.  

 

3. A bizottság utasítja az aljegyzőt, hogy a beszerzési eljárások értékeléséről az ajánlattevőket 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2022. február 20. 

Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 

4. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében a 

HegyhátMédia Kulturális és Szolgáltató Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel a megbízási 

szerződést megkösse, az alábbiak szerint, amennyiben a Képviselő-testület a soron 

következő rendes ülésén összesen bruttó 4.188.460, - Ft összegű forrást biztosít a feladatok 

ellátására.  

1. részajánlati kör esetében nettó 1.299.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.649.730, - Ft 

összeggel, 

2. részajánlati kör esetében nettó 1.999.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.538.730, - Ft 

összeggel. 

 

Határidő:  2022. február 25. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

K.m.f. 

    dr. Vaskó Ernő s.k.       dr. Barbarics Ildikó s.k. 

         címzetes főjegyző          bizottság elnöke 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

1 .számú melléklet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


