
 
K I V O N A T 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

179/2021. (VI. 14.) sz. határozata 
 
„A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú „Komlói buszpályaudvar 

és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázati program 
kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák megrendelése és többlettámogatási 

igény benyújtása  
 

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 
30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – valamennyi önkormányzati 
képviselővel egyeztetve, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozom  
 

1. Komló Város Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú, „Komlói 
buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt kivitelezése 
során felmerülő – a műszaki ellenőr szakvéleménye alapján indokolt - a már ismert és a 
Képviselő-testület 168/2020. (VIII.18.) határozata alapján jóváhagyott, bruttó 56 996 891,- Ft 
összegen túl, a pótmunka elvégzéséhez szükséges további legfeljebb bruttó 79 736 733.-Ft 
többlet forrást jóváhagyja, annak fedezetét elsődlegesen a többlettámogatás terhére kívánja 
biztosítani.  
A változás eredményeként a beruházás forrásszerkezete és pénzügyi ütemezése az alábbiak 
szerint alakul: 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Komló Város Önkormányzat a többlettámogatási igény részbeni vagy elmaradó finanszírozása 
esetén a 2022. évi költségvetési rendelet folyó bevételei, illetve ezek elégtelensége esetén 
2022. évi hitelfelvétel terhére biztosítja a pótmunka fedezetét azzal, hogy a hitelfelvételt 
megelőzően az erre vonatkozó kormányzati engedélyt be kell szerezni. 

 

Határid ő: 2022. március 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

3. Komló Város Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú, „Komlói 
buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó összesen legfeljebb bruttó 136 733 624,- Ft összegű többlet támogatási igényre 
vonatkozó kérelemnek a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokért 

Módosított 
(jelenlegi)

Jelen           
módosítás után

Kifizetési határidő:

Alap támogatás: 378 937 674 Ft 378 937 674 Ft 2021.12.31
Többlet támogatás: 0 Ft 215 740 177 Ft 2021.12.31
Konzorciumi tag önrésze:  76 200 000 Ft 165 100 000 Ft 2021.12.31
Többlet támogatás II.: 0 Ft 225 633 624 Ft 2022.03.31
Projekt összköltsége: 455 137 674 Ft 985 411 475 Ft



Felelős Helyettes Államtitkárságához (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.) történő 
benyújtását jóváhagyja. 

 

Határid ő:  2021. június 30. 
Felelős:      Polics József polgármester 

 
4. Komló Város Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerülő pótmunkával 

kapcsolatos a közbeszerzési szakértő nyilatkozatában foglaltak alapján, a Kbt. 141. § szerint 
módosított vállalkozási szerződést a KFF jóváhagyását követően aláírja, azzal, hogy a 
pótmunka fizetési határideje 2022. március 31. 

 
Határid ő:  A KFF jóváhagyását követő 3 munkanapon belül  
Felelős: Polics József polgármester 

 
5. Utasítja az aljegyzőt, hogy a szerződésmódosítás 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 108. §-

a szerinti ellenőrzésre való megküldéséről gondoskodjon, továbbá a jóváhagyást követően 
aláírt szerződésmódosításról szóló hirdetményt a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye 
közzé. 
 

Határid ő:  2021.június 30.  
Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 
 
Komló, 2021. június 14. 

         Polics József 
         polgármester 
 

 


