
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
92/2022. (VI. 23.) sz. határozata 

 
Bétai út felújításához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása és 

többletforrás biztosítása 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint 
a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Bétai elkerülő út építése – 1. részajánlati kör: Bétai elkerülő út – Kökönyös és 
Zobákpuszta” tárgyú vállalkozási szerződéssel összefüggő pótmunkákkal kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat és a SWIETELSKY 
Magyarország Kft. között létrejött „Bétai elkerülő út építése – 1. részajánlati kör: Bétai 
elkerülő út – Kökönyös és Zobákpuszta” tárgyú vállalkozási szerződéssel összefüggő 
pótmunkák elvégzését nettó 56.336.054,- Ft + ÁFA, bruttó 71.546.788,- Ft összeggel. 
A pótmunka mértéke az eredeti szerződéses ár 7,58 %-a 
A képviselő-testület továbbá jóváhagyja a fenti projekthez kapcsolódóan felmerülő 
hatósági díjak megfizetését összesen legfeljebb bruttó 600.000,- Ft összegben. 
 
A képviselő-testület a fenti költségek fedezeteként az alábbi forrásokat határozza meg: 

1) Az 1746/2020.(XI.11.) Korm. határozat szerint megállapított „Bétai elkerülő 
út megvalósítása” tárgyú projekt támogatási összegéből: 
  nettó 54.926.502,- Ft + ÁFA, bruttó 69.756.657,- Ft 
2) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet 11. sz. 
mellékletében szereplő „a vásárcsarnokban szellőzés biztosítása” előirányzat 
terhére: 
  nettó 2.009.552,- Ft + ÁFA, bruttó 2.390.131,- Ft 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés - a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §-a szerint végzett - 
módosítását – a pótmunka összegének, nettó 56.336.054,- Ft-nak az eredeti szerződéses 
árra történő ráemelésével – összesen nettó 799.608.885,- Ft összegben aláírja. 

 
Határid ő: 2022. június 30.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

3. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a vállalkozói szerződés módosításának 
aláírását követő 5 munkanapon belül a módosítás EKR rendszerben történő 
közzétételéről – a megbízott akkreditált közbeszerzési szakértő bevonásával – és a 
kapcsolódó eljárási díj megfizetéséről gondoskodjon. 



 

 
Határid ő: 2022. július 7. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 
 

K.m.f. 
 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
             címzetes főjegyző          polgármester 


