
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2021. november 24-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
273/2021. (XII.9.) sz. határozata 

 
A 254/2021. (XI.24.) és a 255/2021. (XI.24.) számú határozatok módosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az „A 254/2021. 
(XI.24.) és a 255/2021. (XI.24.) számú határozatok módosítása” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a 1856/2021. (XII. 1.) Korm. határozatban szereplő, 
a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 számú, a Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 135.858.184,-Ft összegű többlet 
támogatásnak a jóváhagyását. 
 

2. A Képviselő-testület e döntés ismeretében a 254/2021. (XI. 24.). sz. határozat 2. pont 
utolsó mondatát és a 255/2021. (XI. 24.) sz. határozat 3. pontjának utolsó mondatát 
hatályon kívül helyezi. 

 
Határid ő: 2021. december 15. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

Komló, 2021. december 3.  

 

          
 

 
K.m.f. 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. számú melléklet 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

2. számú melléklet 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2021. november 24-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
254/2021. (XI. 24.) sz. határozata 

 
A Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő 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 Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő 
forrás biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó 
pótmunkákat bruttó 16.000.000,- Ft összegben. 

 
2. A Képviselő-testület a bruttó 16.000.000,- Ft összegű forrást a 2021. évi költségvetés 

„Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére 1.564.130,- 
Ft értékben, a fennmaradó 14.435.870,- Ft összeget a 2022. évi költségvetés terhére 
biztosítja. A 2022. évi előzetes kötelezettségvállalások összegének csökkentése 
érdekében ezzel megegyező összegű -14.435.870,- Ft-os- korábbi kötelezettségvállalás 
2023. évre történő átütemezésére vonatkozó döntést kell hozni a 2021. decemberi 
rendes testületi ülésen. 
 
Határid ő:  2021. december 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
  

3. A Képviselő-testület utólagosan tudomásul veszi a Juhász Gyula utcai aszfaltozáshoz 
kapcsolódó bruttó 7.463.080,- Ft összegű pótmunkát és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a vállalkozási szerződést a G-Plan Építő Kft.-vel (7754 Bóly, Ipari park III utca 
12.; Cg.02-09-075284) 5.876.441,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 7.463.080,- Ft összegben 
megkösse azzal, hogy a pótmunka fizetési határideje a teljesítés időpontjától 
függetlenül 2022. március 31. napja. 
 
Határid ő:  2021. december 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a 
Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó akadálymentes parkoló kialakítására a 
BENKALA Kft.-vel (1119 Budapest, Andor u. 21. C. ép. földszint 1.; Cg.02-09 
069886) 5.490.386,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 6.972.790,- Ft összegben megkösse azzal, 
hogy a pótmunka fizetési határideje a teljesítés időpontjától függetlenül 2022. március 
31. napja. 



 

 
Határid ő:  2021. december 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 2021. évi költségvetési 

rendelet módosításakor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon és a 2022. évi 
költségvetési rendelet összeállítása során az áthúzódó tételeket szerepeltesse. 
 
Határid ő:  2022. március 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
6. A Képviselő-testület a 273/2020. (XII. 7.) számú határozatának 4. pontjában foglalt 

kártérítés iránti igénye érvényesítését ügyvédi megbízás útján kiterjeszti a jelen 
határozatban foglalt költségnövekmények tervezői felelősséget érintő részére is.  
 

 
Komló, 2021. november 24. 
 

K.m.f. 
 
 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
   címzetes főjegyző          polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. számú melléklet 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2021. november 24-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
255/2021. (XI. 24.) sz. határozata 

 
Autóbuszváró felépítmények vásárlására forrás biztosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta az „Autóbuszváró felépítmények vásárlására forrás 
biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület - az ellátandó speciális feladatok okán – a Kisbattyáni út és az 
Alkotmány utcát érintő autóbuszváró felépítmények beszerzéseire vonatkozó eljárást 
mentesíti a beszerzési szabályzat hatálya alól. 
 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az 1746/2020. (XI. 11.) Kormányhatározat 
keretében elnyert, a Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út 
komplex felújítása elnevezésű pályázati forrás terhére egy darab autóbuszváró 
felépítmény kerüljön beszerzésre bruttó 1.400.000.-Ft értékben.  
 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja továbbá, hogy az Alkotmány utcába négy darab 
autóbuszváró felépítmény kerüljön beszerzésre legfeljebb bruttó 7.000.000.-Ft 
értékben. Ennek fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. 
A 2022. évi előzetes kötelezettségvállalások összegének csökkentése érdekében ezzel 
megegyező összegű – 7.000.000.- Ft-os – korábbi fejlesztési tárgyú 
kötelezettségvállalás 2023. évre történő átütemezésére vonatkozó döntést kell hozni a 
2021. december havi rendes testületi ülésen. 

 
Határid ő: 2021. december 15. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az mmcité hu Kft-vel (cím: 
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út. 151.; adószám: 13364748-2-13) legfeljebb összesen 
bruttó 8.400.000.- Ft értékben a vállalkozási szerzést megkösse az autóbuszvárók 
legyártására és leszállítására, azzal a feltétellel, hogy fizetési határidő 2022. február 
28. napja. 
 
 
 
 
 



 

 
Határid ő: 2021. december 15. 

  Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2021. november 24. 

K.m.f. 
 
 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
   címzetes főjegyző          polgármester 

 
 

 


