
 

K I V O N A T 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

221/2020. (XI. 6.) sz. határozata 
 

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati programhoz 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-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú 
„Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázat építési beruházásához 
kapcsolódó legfeljebb bruttó 5.331.917.-Ft összegű többletforrás biztosítását a 2021. 
évi költségvetés terhére, a felmerült, 1. sz. mellékletben szereplő - műszaki ellenőri 
vélemény alapján indokolt - pótmunkák elvégzése érdekében. Ezzel a projekt 
összköltsége 600.575.550.-Ft-ról 605.907.467.- Ft-ra nő. 
 

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 utasítja a jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet 
összeállítása során a beruházás számait a megváltozott forrásszerkezet szerint 
szerepeltesse. 
 
Határid ő: 2021. március 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
4. 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. 
 
 
 



 

5. 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 
 
 
 
 


