
 

K I V O N A T 
 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
220/2020. (XI. 6.) sz. határozata 

 
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét utcai 

meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázat 
megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása 

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörömben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és 
működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló a 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati 
rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a 
Komló Összeköt Egyesület frakció, valamint a Fidesz-KDNP frakció és az alpolgármester 
támogató véleményeinek figyelembevételével, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú 
„Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó legfeljebb bruttó 17.050.000.- Ft 
többletforrás biztosítását a 2021. évi költségvetés terhére, a felmerült 1. sz. melléklet 
szerinti műszaki ellenőri vélemény alapján indokolt pótmunkák elvégzése érdekében. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés - a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §-a szerint végzett - 
módosítását legfeljebb az 1. pontban szereplő összegben aláírja. 

 
Határid ő: 2020. december 1.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 
azonosító számú „Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra 
fejlesztése” című pályázati program támogatási szerződés módosítását kezdeményezze 
a Támogató felé a br. 16.606.257.-Ft összegű költség átcsoportosítása tárgyában az 1. 
pontban szereplő pótmunkák elvégzéséhez szükséges többletforrás részbeni biztosítása 
érdekében. 
 
Határid ő: 2020. december 1. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

4. A projekt költségvetésében szereplő költségmaradvány felhasználásának a Támogató 
általi jóváhagyását követően gondoskodni kell a jóváhagyott összeg visszapótlásáról. 

 



 

 
Határid ő: 2021. március 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
5. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a módosított vállalkozói szerződés 

aláírását követő 5 munkanapon belül a módosítás EKR rendszerben történő 
közzétételéről és a kapcsolódó eljárási díj megfizetéséről gondoskodjon. 
 

6. A Képviselő-testület utasítja továbbá az aljegyzőt, hogy a vállalkozói szerződés 
módosítás - Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály általi - jóváhagyásának 
megindításáról gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2020. december 1. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 
 
Komló, 2020. november 6. 
 

                      Polics József 
            polgármester 
 
 
 
 


