
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2021. október 26-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
249/2021. (X. 26.) sz. határozata 

 
Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület villamos rendszer 

kiépítéséhez forrás biztosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület villamos 
rendszer kiépítéséhez forrás biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület villamos rendszer kiépítéséhez Komló 
Város Önkormányzat többlet forrást biztosít bruttó 4.500.000,- forint összegben  Komló 
Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére. 

 
2. A Képviselő-testület a kivitelező kiválasztása során eltekint a beszerzési szabályzat 

alkalmazásától és az előzetes egyeztetések alapján a KIZSO VILLAMOSIPARI Kft.-t 
(Cg.02-09-076828; székhely: 7300 Komló, Iskola utca 11.) jelöli ki kivitelezőnek a 
villamos hálózat bővítésére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést 
nevezett vállalkozással legfeljebb 3.543.307,-Ft+ÁFA, azaz legfeljebb bruttó 
4.500.000,-Ft összeggel megkösse. 

   
Határid ő: 2021. november 2. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
3. Komló Város Önkormányzat a volt fürdőépület előtt elhelyezett információs táblán 

megjelenített tartalom módosításának fedezetére bruttó 73.000 forintot biztosít a 2021. 
évi költségvetés „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére. 
 
Határid ő: 2021. november 15. 

  Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

4. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az elnyert pályázati támogatás összegéből 
bruttó 123.099,- Ft összeget vissza kell fizetni Támogatónak a kapcsolódó költség 
elszámolhatóságának hiányában. Az ehhez kapcsolódó előirányzat változásokat az 5. 
határozati pont tartalmazza. 
A szükséges egyező összegű többlet önerőt a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés 
„Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére biztosítja. 
 
Határid ő: 2021. november 15. 

  Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



 

 
5. A Képviselő-testület tájékozódott a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú 

pályázatból megvalósuló fejlesztés forrásszerkezetének megváltozásáról. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása során a 
beruházás számait a megváltozott forrásszerkezet szerint szerepeltesse. 
 A projekt forrásszerkezete ez alapján az alábbiak szerint alakul: 

 Projekt összköltsége:      438.189.290,-Ft 
 Alap támogatás:      299.999.960,-Ft 
 Önerő I. (hitelfelvétel vásárláshoz)   54.000.200.-Ft 

 Önerő II. (pályázat megvalósulásához)  8.500.000.-Ft 

 Önerő III. (információs tábla)   73.000.-Ft 

 Önerő IV. (visszafizetendő költség)   123.099.-Ft 

 Kiegészítő támogatás:       75.689.130,-Ft 

 Önerő V. (pályázatból nem megvalósítható  
 munkákhoz, hitelfelvétel)    67 955 170, -Ft 

  Határidő: 2022. március 10. 
  Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

Komló, 2021. október 26.  

 

 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

       
 

 


