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Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek. 

  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: - 
A határozatot kapják: -



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat a Kormány Egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján 635.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a 
Kaptár épület, mint új kulturális-művészeti központ kialakítására. A támogatói okirat értelmében a 
fejlesztés befejezési véghatárideje 2022. december 31.  
A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés megkötését követően lefolytatásra került a 
megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás, amelynek keretében kiírásra kerültek az épület 
kivitelezésére, valamint a belsőépítészeti és eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások. 
Az e három részajánlati körben beérkezett legkedvezőbb ajánlatok, valamint a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó egyéb, szerződéssel lekötött tevékenységek meghaladták a 
Támogató által megítélt forrás összegét, ezért önkormányzatunk a Képviselő-testület 268/2021. 
(XII.9.) számú határozata (1. számú melléklet) alapján a BMÖGF/997-1/2020 iktatószámú „Bétai 
elkerülő út megvalósítása” megnevezésű projekt megvalósításából fennmaradt br. 300.492.056,- 
Ft maradványösszeget visszautalta a Támogató részére, azzal a céllal, hogy ezen összeget a Kaptár 
program megvalósításához ráemelésként biztosítsa, amely a 1035/2022. (II.1.) Kormányhatározat 
alapján meg is történt.  
Az átcsoportosítás okán a Támogató által 2022. február 2. napján BMÖGF/333/2022. iktatószámú 
„Kaptár program megvalósítása során felmerülő többletköltségek finanszírozása” megnevezésű 
támogatói okirat került kiállításra, amely alapján e támogatás felhasználási határideje 2023. 
december 31. napja. 
A beruházás komplexitása miatt a cél, hogy mindkét támogatás esetében a megvalósulás 
véghatáridejének 2023. december 31. dátum kerüljön meghatározásra, így a határidő hosszabbítás 
érdekében jelenleg egyeztetéseket folytatok a minisztériummal. 
 

A két támogatói okirat szerint a beruházásra megítélt támogatási összeg br. 635.000.000,- Ft, és 
br. 300.492.056,- Ft, azaz összesen 935.492.056,- Ft, továbbá a Képviselő-testület 268/2021. 
(XII.9.) és 1/2022. (I.10.) számú határozatai (2. számú melléklet) alapján a jóváhagyott önerő 
mértéke további br. 92.952.675,- Ft, melyek együttes összege br. 1.028.444.731,- Ft.  
 

A megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások sikeresen lezárultak és a vállalkozási 
szerződések aláírása megtörtént az alábbiak szerint: 
- Az épület kivitelezésére a Baranyai-házépítő Kft-vel 2022. január 10. napján 
     nettó 578.290.149,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 734.428.489,- Ft összegben, 
- Az egyedi gyártású berendezések tárgyban az Art-Innova Kft-vel 2022. február 11. napján  
     nettó 71.260.653,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 90.501.029,- Ft összegben, 
- A különféle használati tárgyak beszerzése kapcsán a CPM Kft-vel 2022. február 11. napján 

nettó 44.894.894,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 57.016.515,- Ft összegben, melyek összesen br. 
881.946.033,- Ft összegűek. 

 

A beruházás teljes megvalósításához eddig szerződéssel lekötött pénzösszeg br. 945.668.475,- Ft, 
mely magában foglalja a műszaki ellenőr, a tervező, a közbeszerzési szakértő és a 
projektmenedzsment díját is. Az eddig jóváhagyott előirányzatból még le nem kötött összeg br. 
82.776.256,- Ft. Így a teljes költség br. 1.028.444.731,- Ft. 
 
A kivitelezés megkezdését követően az Art-Innova Kft. 2022. április 1. napján 
szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk felé (3. számú melléklet) az 
akusztikus falburkolat vonatkozásában bekövetkezett áremelkedés okán, amely alapján az eredeti 
szerződéses összeg 10%-kal, azaz br. 9.050.103,- Ft-tal emelkedne.  
Továbbá az épület kivitelezését végző vállalkozás, a Baranyai-házépítő Kft. 2022. május 12. 
napján az építőanyag kereskedelemben tapasztalható árváltozások mértéke okán nyújtotta be 
szerződésmódosító igényét (4. számú melléklet), mely szerint br. 179.917.245,- Ft összegű 
emelkedést és pótmunkát kíván érvényesíteni, ami az eredeti szerződés szerinti összeg 24,5 % 
emelkedését eredményezné.  



 

 

A kivitelezéshez kapcsolódóan a beruházás befejezéséig még egyéb költségek várhatóak 
(áramhálózati szekrény áthelyezése, közműhálózati rákötések stb.), melyek becsült költségigénye 
legfeljebb bruttó 6.000.000,- Ft. 
 
A vállalkozók által benyújtott többletigényeket hosszas tárgyalások és egyeztetések követték, 
majd a végső megállapításként a kivitelezésben résztvevő műszaki ellenőr által elfogadottakat 
tartom indokoltnak és megalapozottnak (5. számú melléklet). 
A fentiekben felsorolt szerződés módosítási igényeket önkormányzatunk továbbította a projektben 
résztvevő közbeszerzési szakértőnek kivizsgálásra. A szakértő visszajelzése alapján mindkét 
szerződés módosítási igény a Közbeszerzési törvény (továbbiakban Kbt.) 141. § 4 bekezdésének c. 
pontja alapján pótmunkaként szerződésmódosítással rendezhető, amennyiben a szükséges forrás 
rendelkezésre áll.  
 
A folyamatosan változó építőanyagárak miatt indokoltnak tartom, hogy a fent említett szerződések 
módosításai mihamarabb aláírásra kerüljenek, és a szerződésmódosításokhoz a 2023. évi 
költségvetés terhére rendelkezésre álló br. 82.776.256.- Ft forráson túl a Képviselő-testület a 
hiányzó, az előzetes számítások alapján legfeljebb bruttó 112.191.092,- Ft összegű többlet 
fedezetet biztosítsa, ugyancsak 2023. évi esedékesség mellett. Ezzel a projekt önerő igénye 
194.967.348,- Ft-ra nő. A projekt forrásszerkezete összességében az alábbiak szerint alakul: 
 

Bevétel Kiadás 
Alaptámogatás 635 000 000 Ft Szerződéssel lekötött 945 668 475 Ft 
Többlettámogatás 300 492 056 Ft Pótmunka költsége 188 967 348 Ft 

268/2021. (XII.9.) és 1/2022. 
(I.10.) számú Képviselő-
testületi határozatok 92 952 675 Ft  Egyéb költségek  6 000 000 Ft 

Többlettámogatás II. 112 191 092 Ft     

Projekt összköltsége: 1 140 635 823 Ft Projekt összköltsége: 1 140 635 823 Ft 
 

 

Javaslom, hogy a többletköltség okán a korábban benyújtott 92.952.675,- Ft többletforrás iránti 
kérelem a jelen előterjesztésben részletezett, további 102.014.673,- Ft-tal kiegészítve ismételten 
kerüljön benyújtásra a Belügyminisztérium felé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 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, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – 
megtárgyalta A Kaptár program megvalósításához kapcsolódó többletforrás biztosítása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tájékozódott a Kaptár programhoz szükséges többletforrás igényről. 
 

2. A projekt forrásszerkezetét a pótigények és az eddig jóváhagyott támogatások 
figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg: 



 

 

 
Bevétel Kiadás 

Alaptámogatás 635 000 000 Ft Szerződéssel lekötött 945 668 475 Ft 
Többlettámogatás 300 492 056 Ft Pótmunka költsége 188 967 348 Ft 

268/2021. (XII.9.) és 1/2022. 
(I.10.) számú Képviselő-
testületi határozatok 92 952 675 Ft  Egyéb költségek  6 000 000 Ft 

Többlettámogatás II. 112 191 092 Ft     

Projekt összköltsége: 1 140 635 823 Ft Projekt összköltsége: 1 140 635 823 Ft 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kaptár program megvalósításához 
szükséges hiányzó forrás biztosítása érdekében bruttó 194.967.348,- Ft összegű 
többlettámogatási igény Belügyminisztérium felé történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

4. A Képviselő-testület a többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása 
esetén legfeljebb bruttó 194.967.348,- Ft többletforrást 2023. évi banki hitelfelvétel terhére 
biztosítja. A hitelfelvételről a Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt. 
 
Határid ő:  2023.05.31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

5. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a többlettámogatási igény, illetve a 
hitelfelvétel nem kerülne jóváhagyásra, úgy a szerződések tárgyévi aláírására való 
tekintettel a szükséges forrást mindenképpen, akár más feladatok rovására is biztosítani kell 
külön előterjesztés keretében 2023. évben. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kbt. 141.§ 4. bekezdésének c. pontja 
alapján az Art-Innova Kft-vel és a Baranyai-házépítő Kft-vel a Kaptár projekthez 
kapcsolódó szerződésmódosítások aláírására. 
 
Határid ő:  2022. október 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
7. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a szerződésmódosítások aláírását követően 

azok Kbt. szerinti közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2022. október 31. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
Komló, 2022. szeptember 22. 
 
 
  Polics József 
  polgármester 



 

 

 
1. számú melléklet 



 

 

 
2. számú melléklet 

 



 

 

 



 

 

3. számú melléklet



 

 

4. számú melléklet 
 



 

 

5. számú melléklet 

 
 


