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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat a Képviselő-testület 210/2021.(VIII. 26). számú határozata 
alapján 2021. augusztus 30-i határidőre, EBR 530179 azonosító számmal vis maior pályázatot 
nyújtott be a 2021. július 17-én történt esőzések következtében károsodott önkormányzati 
ingatlanok helyreállítására bruttó 1.359.775,-Ft saját forrás biztosítása mellett, összesen bruttó 
13.597.749,-Ft összegben.  
A négy helyszínre beadott pályázatunkból kettő helyreállítását fogadta el a Támogató 
Szervezet, a Komló, 115 helyrajzi számú közút (Gesztenyési út) melletti járda és Komló, 
7777/1 helyrajzi számú zúzottköves közút (Bocskai István utca) felújítását, így Komló Város 
Önkormányzat a 2021. november 15-én kelt Támogatói Okirat alapján bruttó 4.153.000,-Ft 
támogatást nyert el. 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a 42/2022. (V. 11.) számú határozata alapján a 
kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására beszerzési eljárást indított, amely során három-
három ajánlattevőt kért fel ajánlattételre. Az ajánlattételi határidő 2022. május 20-án 10.00 óra 
volt, amely határidőig a felkért vállalkozások mindegyike benyújtotta ajánlatát. Az ajánlatok 
értékelését a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal végezte el. A legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozások ajánlatát figyelembe véve a helyreállítási munkák 
teljes költségigénye 2022. évben: 
                      (bruttó) 
 szakértői vélemény és helyreállítási terv:         64. 000,- Ft 
 kivitelezés költsége:      5.707. 313,- Ft 
 műszaki ellenőrzés:           298. 450,- Ft 
 Összesen:       6.069. 763,- Ft 
 
A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében 4.933.926,-Ft-ot fogadott 
el a helyreállítási munkák elvégzésére, így a vis maior pályázat megvalósításához a 
rendelkezésre álló előirányzat felett 1.135.837,-Ft többlet önerő biztosítása szükséges.  
A kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 
eredményhirdetését megelőzően szükséges a fedezet biztosítása, ezért javaslom, hogy a vis 
maior pályázat megvalósításához szükséges többletforrást a 2022. évi költségvetési rendelet 
11. sz. mellékletében szereplő „Támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat terhére a Képviselő-
testület biztosítsa. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
véleményének 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 előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság javaslatát figyelembevéve – megtárgyalta az EBR 530179 azonosító számú vis 
maior pályázathoz többlet önerő biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. A Képviselő-testület az EBR 530179 azonosító számú vis maior pályázat 
megvalósításához bruttó 1.135.837,- forint értékben többletforrást biztosít, a 2022. évi 
költségvetési rendelet 11. számú mellékletében szereplő „Támfal, vízelvezetés 
havaria” előirányzat terhére.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 2022. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 



 

 

Határid ő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a 

szerződéseket megkösse. 
 

Határid ő:  2022. július 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2022. június 20. 
 
 
  Polics József 
  polgármester 
 


