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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. október 18-án 
tartandó rendkívüli ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: A 202/2021. (VII. 15.) sz. határozat módosítása, a TOP-

7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó 
többletforrás jóváhagyása. 

 

Iktatószám: F/1707/2022                    Melléklet: 2 db 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 

Az előterjesztést készítette: Bódán Mercédesz Írisz műszaki ügyinéző  

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek. 

  

 
Meghívott:- 
 
 
A határozatot kapja:- 
  



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat, valamint Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ (korábbi nevén: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és 
Hangversenyterem Közösségek Háza intézményegysége) 2019. évben támogatási kérelmeket 
nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-7.1.1-16 
kódszámú, „Miénk itt a tér” – A Közösségfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva 
nyílt közösségi tér kialakítása és az „Itt minden adott lesz” és „Értékeink a jövőnk” 
Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges kisléptékű infrastruktúra fejlesztés és tárgyi 
feltételek biztosítása, kialakítása című pályázati felhívásokra. 
 
A benyújtott pályázati anyagokat a Támogató, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága, a 2020. április 16-án kelt értesítése alapján összesen bruttó 
154.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az alábbiak szerint: 
 
Pályázati 
azonosítószám 

Pályázó Támogatási kérelem címe Támogatási összeg 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00234 

KVÖ-KH BMX- és gördeszka pálya kialakítása a 
Közössége Háza környezetében 

12.000.000.-Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00229 

KVÖ „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér 
létrehozása Komló 48-as terén 

124.000.000.- Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00170 

KVÖ Közösségfejlesztést támogató 
infrastrukturális beruházás a Közösségek 
Házában 

18.000.000.-Ft 

A közbeszerzési dokumentáció, az ide vonatkozó jogszabály értelmében, előzetes véleményezésre 
beküldésre került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére, amelyet az -  a beküldött 
dokumentációt a hiánypótlást követően KSZ-53/679/4/2021 iktatószámú, 2021. május 10-én kelt 
értesítő levelében - feltételesen támogatottnak minősített és a közbeszerzési eljárás - a Jogi, Ügyrendi 
és Közbeszerzési Bizottság 167/2021. (VI. 7.) számú utólagos jóváhagyó határozatával - megindítása 
megtörtént. 
Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) 
bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás keretében, kilenc részajánlati körben került meghirdetésre az 
alábbiak szerint: 

- 1. rész: Skate park kialakítása, 
- 2. rész: Közösségek háza alagsor felújítás, 
- 3. rész: Színház tér felújítása, 
- 4. rész: Rekortán pálya, 
- 5. rész: Játszótér kialakítása, 
- 6. rész: Út és parkoló kialakítása, 
- 7. rész: Térburkolatok kialakítása, 
- 8. rész: Közvilágítás kialakítása, 
- 9. rész: Kamerarendszer kialakítása. 

A 2., 4., 5., 6., 7., 8. részajánlati körök esetében a szerződések megkötésre kerültek a nyertes 
vállalkozókkal és még 2022. év elején megkezdődtek a vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó 
kivitelezések, jelenleg a kapcsolódó beruházások nagy része már a végéhez közeledik, várhatóan 
2022. év végéig be is fejeződnek. 

Az 1., 3. és 9. részajánlati körök esetében részben fedezet hiányában és részben a hibásan beérkezett 
ajánlatok miatt nem került sor nyertes vállalkozók kihirdetésére, azonban Komló Város 
Önkormányzat - a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 98/2021. (XII.17.) számú határozata 



alapján - a „TOP-7.1.1-16-H-ERFA program építési beruházásai II.” tárgyú közbeszerzési eljárást 
indított két részajánlati körben (a korábbi 1. és 9. részajánlati körben), az alábbiak szerint: 

− 1. Skate park kialakítása 
− 2. Kamerarendszer kialakítása 

A II. számú közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely során az „1. Skate park kialakítása” 
megnevezésű részajánlati kör eredményesen zárult és a nyertes ajánlatot tevő vállalkozást (Faberland 
Kft.) a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a soron következő ülésén hirdetheti ki az eljárás 
nyertesként, amennyiben a jelen előterjesztéshez kapcsolódó határozatában a Képviselő-testület a 
korábbi 202/2021. (VII. 15.) számú határozatában, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019 pályázatok 
kapcsán, jóváhagyott összesen legfeljebb 36.000.000.- Ft összegű többletforráson felül, további 
bruttó 494.254, - Ft forrást biztosít a pályázatok megvalósítására. Mivel a hiányzó fedezet a TOP-
7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 kódszámú BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közössége Háza 
környezetében című pályázat megvalósításához szükséges, amely pályázat esetében a 
kedvezményezett Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 
intézménye, így a hiányzó forrás felhalmozási célú finanszírozás formájában, az intézményi 
költségvetés egyidejű módosítása mellett biztosítható. 
A fent részletezett II. számú közbeszerzési eljárás során a „2. Kamerarendszer kialakítása” 
megnevezésű részajánlati kör eredménytelen lett, miután az ajánlattevők nem teljesítették az eljárás 
során a közbeszerzési szakértő által kiírt hiánypótlásokat. Ezért javaslom, hogy a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe tartozó, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalát 
követően önkormányzatunk a kamerarendszer kivitelezését ismételten írja ki közbeszerzési eljárás 
keretében. A mostani eredménytelen eljárás során beérkezett ajánlatok figyelembevételével a 
szükséges forrás legfeljebb bruttó 4.000.000, - Ft, amely szintén a 202/2021. (VII. 15.) határozatban 
(1. számú melléklet) szereplő 36.000.000.-Ft-os többletforráson felüli költség. (A korábbi e célra 
elnyert támogatás az első körben kihírdetett részajánlat fedezetére átcsoportosításra került.) 
Így a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019 pályázatok nyolc részajánlati körének teljes megvalósításához a 
korábbi bruttó 36.000.000.-Ft-os többletforrásontól eltérően, összesen legfeljebb bruttó 40.500.000.-
Ft forrás szükséges. 
 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, mindhárom pályázat a 7300 Komló, 48-as terének 
felújításához kapcsolódik. A szinte teljes korszerűsítés során a kivitelezéskor felmerültek olyan 
térrendezési munkálatok is, amelyeket a közbeszerzési eljárás nem kezelt, azonban a tér komplex 
felújításának érdekében javaslom, hogy jelen fejlesztés keretében kerüljenek elvégzésre és a 
beszerzési szabályzat alkalmazása alól mentesítse magát önkormányzatunk és a Stravaco Kft. (6710 
Szeged, Szabadkai út 110.) által benyújtott bruttó 6.812.989.- Ft árajánlatot (2. számú melléklet) 
elfogadva kösse meg a kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést. 
 
Ezzel a beruházás megvalósításához a korábbi 36.000.000.-Ft-ot kiegészítve, további összesen 
6.812.989.- Ft + 4.500.000.- Ft, azaz 11.312.989.- Ft válik szükségessé. A korábbi Képviselő-testületi 
határozattal összhangban továbbra is javaslom a teljes, legfeljebb 47.500.000.- Ft összegű 
többlettámogatási igény benyújtását a Pénzügyminisztérium felé és annak elutasítása vagy részbeni 
biztosítása esetén azt önkormányzatunk saját forrásként biztosítsa.  
 
Mindezek alapján a három TOP projekhez kapcsolódó kiegészítő forrásszerkezet az alábbiak szerint 
alakul: 
 
Pályázati 
azonosítószám 

Pályázat megnevezése Alaptámogatás Szükséges 
többletforrás 

Összes forrás 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-
00234 

BMX- és gördeszka 
pálya kialakítása a 12.000.000.- Ft 4.916.442. - Ft 16.916.442.- Ft 



 
A pályázaton kívüli kiegészítő forrásigény - 100%-ban önerő terhére - ezen felül a fent jelzett fedezet 
bruttó 6.812.989.- Ft. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pénzügyi, Ellenőrzési 
és Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a Képviselő-testület 202/2021. (VII. 15.) sz. határozat 
módosítása, TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
1. A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kódszámú „Miénk itt a tér” nyílt 

közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén című pályázat II. közbeszerzési eljárás 1. Skate park 
kialakítása részajánlati körének eredményhirdetéséhez beérkezett bruttó 16.501.262 .-Ft összegű 
árajánlat figyelembevételével legfeljebb bruttó 500.000.- Ft összegű többletfedezetet biztosít az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére. 
Továbbá a fentiekkel összhangban Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ intézménye számára a hiányzó bruttó 500.000.-Ft összeget felhalmozási 
célú finanszírozás formájában az intézményi költségvetés egyidejű módosítása mellett biztosítja, 
amelynek fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 11. számú mellékletében 
szereplő Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása című keret terhére finanszírozza. 

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

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kódszámú „Miénk itt a 

tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén című pályázat megvalósítása kapcsán a 
Kamerarendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás újbóli megindítását és annak 
megvalósításához legfeljebb bruttó 4.000.000.-Ft összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. 
évi költségvetésének terhére.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet összeállítása során az előirányzat 
szerepeltetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2022. november 15.  
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (költségvetés tervezés) 

dr. Müller József aljegyző (közbeszerzési eljárás) 
 

Közössége Háza 
környezetében 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-
00229 

„Miénk itt a tér” nyílt 
közösségi tér létrehozása 
Komló 48-as terén 

124.000.000.- Ft 35.577.812.- Ft 166.390.801.- Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-
00170 

Közösségfejlesztést 
támogató 
infrastrukturális 
beruházás a Közösségek 
Házában 

18.000.000.-Ft 0. -Ft 18.000.000.- Ft 



3. A Képviselő-testület a 7300 Komló, 48-as tér teljeskörű felújítása érdekében többletmunkát 
rendel el az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal. Továbbá mentesíti 
magát a beszerzési szabályzat alkalmazása alól és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Stravaco 
Kft.-vel bruttó 6.812.989.- Ft összegben, legkorábban 2023. március 31-i fizetési határidővel 
megkösse a vállalkozási szerződést.  
 
Határid ő: 2022. november 15.  
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
4. A Képviselő-testület a Stravaco Kft.-vel megkötésre kerülő bruttó 6.812.989.- Ft összegű 

vállalkozási szerződés szükséges fedezetét az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy 2023. évi költségvetési rendelet összeállítása során az 
előirányzat szerepeltetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2023. február 15.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
5.  A Képviselő-testület a korábbi 202/2021. (VII.15.) határozatával összhangban jóváhagyja a 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosító számú, BMX- és gördeszka pálya kialakítása a 
Közösségek Háza környezetében megnevezésű pályázathoz, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
00229 azonosító számú, „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén 
megnevezésű pályázathoz és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú, 
Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában megnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó bruttó 36.000.000.-Ft összegű többlettámogatási igényét a jelentkező 
többletönerő igény figyelembevételével bruttó 47.500.000.-Ft-ra módosítja. Felkéri a 
polgármestert a módosított többlettámogatási igény benyújtására.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TOP projektekhez kapcsolódó 
forrásszerkezet az alábbiak szerint alakul: 

 

 
 

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

 
 
 

Pályázati 
azonosítószám 

Pályázat megnevezése Alaptámogatás Szükséges 
többletforrás 

Összes forrás 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-
00234 

BMX- és gördeszka 
pálya kialakítása a 
Közössége Háza 
környezetében 

12.000.000.- Ft 4.916.442. - Ft 16.916.442.- Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-
00229 

„Miénk itt a tér” nyílt 
közösségi tér 
létrehozása Komló 48-
as terén 

124.000.000.- 
Ft 

35.577.812.- Ft 166.390.801.- Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-
00170 

Közösségfejlesztést 
támogató 
infrastrukturális 
beruházás a Közösségek 
Házában 

18.000.000.-Ft 0. -Ft 18.000.000.- Ft 



5. A többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén a Képviselő-
testület legfeljebb összesen bruttó 47.500.000, -Ft többletforrást biztosít az önkormányzat 2022. 
és a 2023. évi költségvetései terhére. A 2023. évre áthúzódó önerő összegét a 2023. évi 
költségvetés tervezése során külön soron kell szerepeltetni. 

 
Határid ő: 2023. február 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

 
 
Komló, 2022. október 14. 
 
 

Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. számú melléklet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



2. számú melléklet 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 


