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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Mint az Önök előtt is ismert, a képviselő-testület a 165/2018. (XI.29.) sz. határozata alapján - 

Komló Város Önkormányzat - a Közösségek Háza önkormányzati intézményen keresztül - a 

Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott programjainak 

lebonyolítására 4 éves határozott időre szóló vállalkozási szerződést kötött Béni Gábor egyéni 

vállalkozóval (a továbbiakban: Vállalkozó). 

A Vállalkozó jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelmében kérte a hatályos 

vállalkozási szerződés egy évvel történő meghosszabbítását arra tekintettel, hogy a 2020. évi 

Komló Bányásznapok nagyrendezvényt a koronavírus okozta kormányzati intézkedések 

következtében (azaz a Vállalkozó önhibáján kívüli okból) egyáltalán nem lehetett megtartani, 

az teljes egészében meghiúsult. A jogviszony azonos – így a vállalkozói díjra is kiterjedő - 

feltételekkel történő meghosszabbítása az önkormányzat számára kedvező helyzetet teremt, 

mivel a 2019 óta bekövetkezett általános árnövekedés egy újonnan várhatóan kiírt beszerzési 

eljárás ajánlataiban törvényszerűen megmutatkozna. Ez teszi indokolttá az előterjesztés újbóli 

képviselő-testület elé történő beterjesztését. 

 

A szerződés - a tervezett szerződés-módosítással együtt – továbbra sem tartozna a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, azaz a rendezvény szervezésre 

vonatkozó nettó 18.000.0000,- Ft-os értékhatárt nem éri el.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 

bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja 

el! 

Határozati javaslat:  

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében, a Humán 

bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének 

figyelembevételével - megtárgyalta „A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek 

megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása” c. előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komló Város Önkormányzat Közösségek 

Háza és Színház Művelődési Központ és Béni Gábor 7773 Villány Baross G. utca 17. 

szám alatti egyéni vállalkozó között fennálló, eredetileg 4 éves (2019-2022) határozott 

időre szóló vállalkozási szerződés egy évvel meghosszabbításra kerüljön az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy e további egy évre 

vonatkozó vállalkozói díj változatlanul bruttó 4.400.000,- Ft. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és 

Színház Művelődési Központ intézményvezetőjét az előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerinti szerződés-módosítás aláírására. 

 

Határidő:  2022. március 5.  

Felelős:  Aranyos László intézményvezető 

 

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

összeállítása során a Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 



önkormányzati intézmény költségvetésében az 1. pont szerinti bruttó 4.400.000,- Ft 

áthúzódó tételt szerepeltesse. 

  

Határidő:  a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása  

Felelős:     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 

 

 Komló, 2022. február 4. 

        Polics József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

 

Vállalkozási szerződés 
módosítás 

 
amely létrejött egyrészről a Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 

(7300 Komló, 48-as tér 1., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 631804; adószám: 
16626782-2-02; képviseli: Aranyos László), mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő),  
másrészről Béni Gábor (7773 Villány, Baross G. utca 17.; egyéni vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi helyen és időben, az alábbi 
feltételek szerint.  
 
I. Előzmények 
Felek rögzítik, hogy egymással Komlón, 2019. február 11. napján vállalkozási 
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a 2019-2022. években tartandó 
„Komlói Napok és Bányásznap” városi nagyrendezvény megszervezésére és 
megrendezésére. 
Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés egy évvel történő meghosszabbítását arra 
tekintettel, hogy a 2020. évi Komló Bányásznapok nagyrendezvényt a koronavírus 
okozta kormányzati intézkedések következtében (azaz a Vállalkozó önhibáján kívüli 
okból) egyáltalán nem lehetett megtartani, az teljes egészében meghiúsult.  
 
II. A jelen módosítás tárgya 
Felek a Szerződés 2. oldalának 1. bekezdését az alábbiak szerint  

 
m ó d o s í t j á k. 

 
„Tekintettel a Rendezvénnyel kapcsolatos előkészületi feladatokra, továbbá a 
Rendezvényt követő beszámolásra, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a tájékoztatására, felek a szerződés időtartamát 2019. január 1-től 2023. 
december 31-ig határozzák meg.” 
 
III. Egyéb rendelkezések 
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényben és hatályban maradnak.  
 
2. Megrendelő képviselője kijelenti, hogy Megrendelőt jogszerűen képviseli. 
 
3. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), az egyéb kapcsolódó jogszabályok, valamint a 
Szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 



4. A Szerződés csak a jelen szerződés-módosításban leírtakkal együtt érvényes és 
hatályos.   
 
5. Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 
példány Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illeti meg.  
 
6. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el.  
 
 
Komló, 2022. ___________ 

 
 

  
Közösségek Háza és Színház 

Művelődési Központ 
Béni Gábor 

Megrendelő Vállalkozó 
képviseli: Aranyos László intézményvezető  

 

 

 A szerződés-módosítást ellenjegyzem:          
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

   
 
Komló, 2022. ____________ 
 
 
A szerződés-módosítást pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
 

Kiss Béláné 
Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet 

igazgató 
 
 
Komló, 2022. ___________ 
 


