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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1746/2020.(XI.11.) Korm. határozat szerint támogatásban részesült a „Bétai elkerülő út 
megvalósítása” tárgyú projekt. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárását 
követően a vállalkozási szerződések mindkét szakaszra vonatkozóan aláírásra kerültek a 
nyertes kivitelezővel, a munkaterület átadás-átvételi eljárásra 2021.11.18-án került sor. 

A kiviteli tervek készítése során a tervező már jelezte, hogy a közút helyenkénti igen rossz 
műszaki állapota miatt a tervezés során végzett felmérések és vizsgálatok ellenére a 
kivitelezés közben kiderülhetnek olyan hibák, amelyek előre nem voltak láthatóak, a 
helyreállításuk így nem volt tervezhető. A felújítási munkák elvégzése során a kivitelező 
(SWIETELSKY Magyarország Kft.) a Kökönyös-Zobákpuszta közötti szakaszon az alábbi, 
előre nem látható kivitelezési munkák elvégzésének a szükségességét jelezte az önkormányzat 
felé a 2022.05.31-én kelt levelében (1. sz. melléklet). 

 1. Rézsű helyreállítás a 4+963 km szelvényben (560m3) 
 2. Pályaszerkezet cserék (1130 m2) 
 3. Magyar Telekom Nyrt. által utólagosan előírt közműkiváltás 

4. Támfal építése (Zobákpusztai csomópontban.) – az ingatlantulajdonos a korábbi 
feltételekkel adott hozzájárulását módosította 

 
Többszöri műszaki-szakmai egyeztetés során alakult ki a pótmunkák műszaki tartalma. A 
kivitelező által adott árajánlat szerint a fenti pótmunkák összege nettó 56.336.054,- Ft + ÁFA, 
bruttó 71.546.788,- Ft. 
A műszaki ellenőr véleményét az egyes szakaszokon felmerült pótmunkákkal kapcsolatban az 
előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
A támogatási összegből még le nem kötött, illetve fel nem használt támogatás nagysága bruttó 
69.756.657,- Ft, amelyből látható, hogy az önkormányzatnak saját forrást kell biztosítania, 
amelynek mértéke az alábbiak szerint alakul: 

- A pótmunkák elvégzéséhez szükséges, a támogatás felüli rész (saját forrás): 
nettó 1.409.552,- Ft + ÁFA, bruttó: 1.790.131,- Ft 

- Engedélyezési terv módosításának, valamint a vállalkozói szerződés módosításának 
közbeszerzési hatósági díjai: 

nettó:   600.000,- Ft + ÁFA (0,- Ft), bruttó 600.000,- Ft 
- Összesen: nettó 2.009.552,- Ft + ÁFA, bruttó 2.390.131,- Ft 

 
A fenti saját forrás összegét javaslom a 2022. évi költségvetési rendelet 11. sz. mellékletében 
szereplő „a vásárcsarnokban szellőzés biztosítása” előirányzat terhére biztosítani. 
 
A pótmunka elvégzésére irányuló, a vállalkozási szerződést érintő módosítást a projekt 
keretében megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szakértővel együttműködve, a Kbt. 141. 
§-a alapján, a kapcsolódó előírások figyelembevételével kívánjuk lebonyolítani. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdaság 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: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint 
a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Bétai elkerülő út építése – 1. részajánlati kör: Bétai elkerülő út – Kökönyös 
és Zobákpuszta” tárgyú vállalkozási szerződéssel összefüggő pótmunkákkal kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat és a SWIETELSKY 
Magyarország Kft. között létrejött „Bétai elkerülő út építése – 1. részajánlati kör: 
Bétai elkerülő út – Kökönyös és Zobákpuszta” tárgyú vállalkozási szerződéssel 
összefüggő pótmunkák elvégzését nettó 56.336.054,- Ft + ÁFA, bruttó 71.546.788,- Ft 
összeggel. A pótmunka mértéke az eredeti szerződéses ár 7,58 %-a 
A képviselő-testület továbbá jóváhagyja a fenti projekthez kapcsolódóan felmerülő 
hatósági díjak megfizetését összesen legfeljebb bruttó 600.000,- Ft összegben. 
 
A képviselő-testület a fenti költségek fedezeteként az alábbi forrásokat határozza meg: 

1) Az 1746/2020.(XI.11.) Korm. határozat szerint megállapított „Bétai elkerülő 
út megvalósítása” tárgyú projekt támogatási összegéből: 
  nettó 54.926.502,- Ft + ÁFA, bruttó 69.756.657,- Ft 
2) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet 11. sz. 
mellékletében szereplő „a vásárcsarnokban szellőzés biztosítása” előirányzat 
terhére: 
  nettó 2.009.552,- Ft + ÁFA, bruttó 2.390.131,- Ft 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés - a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §-a szerint végzett - 
módosítását – a pótmunka összegének, nettó 56.336.054,- Ft-nak az eredeti 
szerződéses árra történő ráemelésével – összesen nettó 799.608.885,- Ft összegben 
aláírja. 

 
Határid ő: 2022. június 30.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

3. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a módosított vállalkozói szerződés 
aláírását követő 5 munkanapon belül a módosítás EKR rendszerben történő 
közzétételéről – a megbízott akkreditált közbeszerzési szakértő bevonásával – és a 
kapcsolódó eljárási díj megfizetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2022. július 7. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 
 
K o m l ó, 2022. június 16. 
 
 
         Polics József 
        polgármester 











,,Komló, Bétai elkerülő út épitése"

1. részajáhlati kör: Bétai elkeruló út - Kökönyös és Zobérkpuszta

Úuszat<i ellenőri vélemény, a felmerült pótmunkákról

} Zobókpusztq csomópont átépítése

Előzmények: A ,,Béiai elkerülő út építése,, tár$lában, az ajánlattételi felhívás és

dokumentáció, (adott esetben) az írásban feltett kérdések és az azokra adott

r.i.gJ."i,o tájékoztatások és a nyertes ajánlattevó (Vrillalkozó) ajánlata alapjá,rt

t.átt _.gtátésre a válla]ko zási szerződés. A Bétai elkerúló út Zobákpuszta

r.á."v"".tEU." csatlá]<ozik a 654I j áliami közúthoz, A csomópont átépítése

""t 
t'"eg.""e válik, ai beavatkozás engedélyezési terwel és jogerös hatósági

..,g.aeirva rendelke2ik. A munkateúlet átadás_átvételi eljárás 2021. november

i á]a., Ág,o.,ént. A. Vállalko zó ezt követően megkezdte a kivitelezési munkák

eloteszitClCt. Az elókészítés során az érintett területen két problémáva1

szembesült. ]

i

Probléma leírása: A, forgalom technikailag kedvezó kialakítás érdekében

;;;;;;;;k....t 
"io 

keiült megtervezésre. A csatlakozás elótt rövid szakaszo'",

d! jelentós földmunka, kb. 2_3 á totte. épül. A Vállalkozó kitúzte a rézsú 1ábat,

valamintarendelkezésreállóterülethatárát.AkitúzéSsorántapasztalták'hogr
;;;Jil";;Ja je|entősen bele metsz a szomszédos telekvona]ába. A töltés

;sr;";;, 
" 

bal oláalon 0+O3O - 0+080 szeivények között, idegen területre

t;rurrr.. riryelembe, kell venni a töltésépítés során szükséges túltöltést is, ami

miatt, us/;csak a kivitelezés idején, még jobban érinti az idegen területet, A

támfal lerövidíti a tervezett rézsú hosszát, íry idegen területet nem érintene a

iártJ". Ba a megoldást az idegen tulajdonú ingatlarr tulajdonosa is támogatja,

AmásikproblémátaszomszédosingatlantávközléSibekötóvezetékeokozza.A
tervezésiidószakbarraMaryarTelekomNyrt.nyilatkozataazttaÍta7mazza,l:.Log
Ji;*;l";" nem érinti urátuluk üzemeltetett vezetéket. A munkaterület

ááa"á, követóen a vaüalkozo helyszínen es/eztetett valamennyi közmú

*]":á."""".r. A Váialkozó és a Ma5,ar Telekom Nyrt, képviselóje,akkor

szeábesült azza], inqgv a meglévó légvezeték az úrszelvénybe kerül,

Megoldási javaslatok: A töltésépítés területét le kell szúkíteni, A

i"*iriJ*"".tb megoldás, GABION támfal építéSe. A tármfa]at meg kell

ie-rveztetnl, melyheitala.imechanikai szakvélemény szükséges, Y fuhatőan az

építési engedély módosítása is szükséges,

A Telekom vezeték lováltását kéri az űzemeltetó, melyet szintén meg kell

terveztetni, majd, ez alapján elvégezni a kiváltást,

A Múszaki ellenór vQleménye szerint mindkét problémás esetében fenrlá7l az

elóre nem láthatóság. Ennek megfelelóen pótmunkaként történó elszámolással

szükséges a két esetet kezelni.



'' ++9gí, szelvényben rézsú, és burkolat helyreállítás

Előzmények: Bozó! és cserjeirtási munkák közben vált láthatóvá, ho5l a

ioltJ. -.g"",iszott,imely áltál a meglévó burkolat alól is eltúnt a töltés,

Ennek kö-vetkeztébéna burkolat alátt ureg képzódött, és a teljes vastagságú

pályaszerkezet megpepedt.

Megoldásl javaslat: A töités lépcsőzetes újra építése, és az alámosott

pályaszerkezet teljes cseréje.

Az ajánlatba adás idején a meglévó utat benótték a fák, cserjék, igI ezt a

l.s"ákadá"t nem 1ehetett észre venni, nem volt látható,

',

} Pályaszerkezet cserék

Elózmények:A2+528-5+342km.szelvényekközöttiútszakaszonameglévó
páar.".ry""e"", valamint a burkolat letakarítása után, fóleg a burkolat széleken

i"_"1vi"t..uirási problémákra utaló foltokat iehetett felfedezni. A meglévó út

árokrendszere az idó múIásával feltöltódött, múködésképtelenné vált, a padka

i.ttottoaott, í5, a buikolat szélek eláztak, meiynek következtében a

palyaszerkezet elvesztette teherbírását,

Megoldási javaslat: Az érintett foltokon teljes pályaszerkezet cserét ke1l végezni,

} Összefoglalór

Valamennyi pótmunka igény megfelel az előre nem láthatóság elvének,

Tervezési időszakban ""Ju.i ^ 
p.oble-ér]..t nem 1ehetett fellelni, a Tervező

nem számolhatott dzekkel a probiémákkal, Ajánlatba adás idején a

vaildkozoksemészlelhettékezeket.Akérdés-válaszokidószakábane$l
ajánlattevőtól sem frkezett ezen problémákra kérdés va5l utalás,

Múszaki ellenórként a Y áIlalkozó átal megküldött pótmunkák költségvetését

átnéztem. i
l

Leellenóriztem, és megállapítottam, ho5l a költségvetésben szerepló

erységárak az eredeti ajániatban szerepló erységárakkal azonosak, a ,,K" jelú

tíelek e§rségárai nem kiugróak, a piaci áraknak megíelelnek,

i

.

Komló, 2022. június 8. (/
t \ _l--, (
\- ^\ +-\ ^\(f,Cl!q->{a*,_)

Szakács Béla
múszaki ellenór


