
JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült:        Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

  2021. október 26-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület határozatképes. Jelen van 9 fő képviselő, dr. Barbarics Ildikó, Gerencsér Ágnes és Pálfi 
László igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 16 óra 34 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel történik.  
 
Az előterjesztések kiküldésre kerültek A polgármester új napirendi pont felvételére tett 
javaslatot. Új, 5. sz. napirendként javasolta tárgyalni „a 488269 azonosítószámú 
belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódóan a játszóterek fejlesztéseire vonatkozó 
szerződések megkötése” című előterjesztést, mely pótlólag került kiküldésre.  
 
Szavazásra bocsátotta az új napirendi pontot, melyet a Képviselő-testület kézfeltartással, 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Ezután szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a Képviselő-testület kézfeltartással, 
9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 

1.sz. napirend 
 
Plasztik korcsolyapálya bérlése  
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Kispál László alpolgármester úrnak van-e kiegészíteni valója az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
Kispál László: Itt egy régi ötletről van szó, sok évvel ezelőtt felmerült ennek a lehetősége a 
KBSK futófolyósó tömegsport öltözőjében. Annak idején is képviselő voltam, nem tartottam 
jónak ezt az ötletet a helyiség mérete miatt, hiszen a korcsolyának van egy sajátossága, a 
lendületszerzés, ahhoz viszont tér kell. Akkor jött egy ötlet, nem volt még helyszíne, most van 
megfelelő helyszín hozzá, megvalósulhat a szabadban, a főleg Advent idején nagyon jó 
szórakozást biztosító korcsolyapálya. Ez egy korábbi ötlet új helyszínnel, egy új színfolt 
Komlón. Reméljük, hogy sikeres lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassák a 
határozati javaslatot.  
 
Polics József: Az előterjesztést a Humán bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság tárgyalta. Jégl Zoltáné a szó. 
 
Jégl Zoltán: A bizottság 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Polics József: Köszönöm. Jurinovits Miklósé a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati 
javaslatot.  



Polics József: Ez már tavaly is téma volt, majdnem el is jutottunk odáig, hogy előterjesztés 
készüljön a 2020. november 5-i testületi ülésre, azonban november 4-én kihirdették a 
veszélyhelyzetet és akkor mondtuk le. Most ugyanattól a cégtől kértük be az ajánlatokat és az 
ő ajánlatuk alapján készült el ez az előterjesztés.  
 
További kérdés, észrevétel nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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Plasztik korcsolyapálya bérlése 
 
A Képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése alapján, valamint Pénzügyi, ellenőrzési 
és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság javaslatainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a Plasztik korcsolyapálya bérléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a mellékelt ajánlat 
szerinti szerződést Ajánlattevővel, EVIDENCE '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 
Társaság (1082 Budapest, Baross u. 119/A 4. em. 8.) egy db, ún. polisztirol lapokkal 
történő felület kiegyenlítéssel alkalmassá tett, „nútféderes” típusú, 200 m2 nagyságú 
korcsolyapálya bérléséről, 45 nap időtartamra.  
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pálya bérletéhez és üzemeltetéséhez 
kapcsolódó költségek fedezetére mindösszesen 2.500.e Ft költségkeretet hagy jóvá. 
Ebből 1.300.e Ft-ot a tárgyévi költségvetés Nagyrendezvények keretösszege terhére 
biztosítja, míg a fennmaradó, illetve esetlegesen tárgyévi keretből áthúzódó kiadások 
fedezetét a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt az előirányzat-változások soron 
következő költségvetési rendeletmódosításkor történő átvezetésére, illetve arra, hogy az 
áthúzódó kiadásokat a 2022. évi költségvetési rendelet tervezetébe építse be. 

 
Határid ő: szerződéskötésre: azonnal 

előirányzatok módosítására és betervezésre: 2022. február 15. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1. sz. melléklet 

 

ajánlat: 

- Rendezveny/helyszín: Komló 

Időpont: 2021. november - január -45napra 

Építés: 2021 november egyeztetett időpontban (2 nap építési idő) 

Bontás: 2022. január egyeztetett időpontban (1 nap bontási idő) 

Pálya típus: nútféderes 

- Korcsolypálya felület: - 200 m2 Jégpálya árajánlat: 1 690 000- HUF (AAM) 

A bérleti csomagjainkat AAM (alanyi adómentes) fizetéssel tudjuk 

biztosítani, így az árat ÁFA tartalom nem terheli! 

Szállítás: 450 000- HUF AAM (alanyi adómentes) 7,5 t emelőháffalas teherautó, 

Bp. - Komló Bp. 2-szeri úton (építés-bontás) 

Az árak tartalmazza: 

- az építés és bontás költségét, 

- a felületkezelő anyag biztosítását a teljes bérleti időszakra, - kültéri 

palánkrendszert 

- építő személyzet ellátását / szállását és személygépkocsijának 

közlekedését 

- tehergépjármú összes költségét, útdíját, matricáját, engedélyét a 

helyszínig és vissza 2 alkalommal - pálya méret függvényében 30 pár 

korcsolyát 

- korcsolyaélező gépet 

- pálya karbantartás betanítását 

Opcionális költségek (a helyszín és pontos project ismerete alapján ajánlható): 

- egyedi palánk rendszer 



- további korcsolyák 

- hockey eszközök CSAK kapuralövéshez 

- lceSlide/ lceBowling/Curling 

- sátor, padok, hősugárzó 

- díszílet, téli hangulatú fotófal, fénytechnika, fényfestés, jégrevú fellépők 

előzetes egyeztetések alapján 

Megrendelő biztosítja: -230V hálózati áramforrás a jégpályától maximum 30 

méterre az építés idejére 

- sík szilárd burkolat a pálya installálásához és vízvételi lehetőség a pálya 

tisztításához 

- korcsolya kiadáshoz sátor és/vagy padok, eszközök tárolása 

- személyzet, az esemény lebonyolításához 

- elsősegély nyújtási lehetőséget a rendezvény látogatószámához igazodva 

 

E-mail: info@p/asticice.hu 

Web: www.plasticice.hu 

Tel: 06 20 261 93 66 

Az árajánlat 2021.10.15-ig illetve a készlet erejéig érvényes. 

Megrendelés előtt minden esetben tájékozódjon az aktuális készletről! Az 

árajánlattal kötöttséget nem vállalunk a készlet tartására! 

Jelen fennálló egészségügyi válsághelyzet miatt, ajánlat 

teljesíthetőségének időbeli pontossága, további 

korlátozó intézkedések bevezetése esetén nem 

garantálható! 

Megrendelő tudomásul veszi hatályos járványügyi rendelkezéseket és ennek 

tudatában jár el. 
 
 
 
 



2.sz. napirend 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott 
szavazatok jóváhagyása  
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. Dr. Pál 
Gabrielláé a szó. 
 
Dr. Pál Gabriella: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. 0,086%-os tulajdoni hányadunk van a Dél-Kom-ban.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
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A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott 
szavazatok jóváhagyása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „a Dél-Kom 
Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok 
jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte azon határozati javaslatokat, amelyekről a Dél-Kom 
Nonprofit Kft. taggyűlés tartása nélkül, írásbeli határozathozatal útján döntött, és 
amelyekre vonatkozóan a polgármester – az önkormányzatot képviselve - írásban adta 
le igenlő szavazatát. 
 

2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja a polgármester által az 1. pontban szereplő 
határozati javaslatok tekintetében leadott szavazatait. 
 

 
Határid ő: 2021. október 26. 
Felelős:  Polics József polgármester 

3.sz. napirend 
 
Komló, Buszpályaudvar megközelítését szolgáló, Ázsia Center előtti járdaszakasz 
felújítása  
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta.  Dr. Pál Gabriellát illeti a szó. 
 



Dr. Pál Gabriella: Mindenképpen szükségesen tartjuk, hogy nemcsak a buszmegálló, hanem 
közvetlen környezete is méltó állapotba kerüljön és azt Komló lakossága az év végéig vélhetően 
birtokba tudja venni. A kivitelezőt egy egyszerű beszerzési eljáráson keresztül kellett volna 
kiválasztani. Az előterjesztés azonban az idő rövidségére hivatkozik, a kivitelező kiválasztását 
felmentette gyakorlatilag a beszerzési alól. A jövőre nézve nem tartjuk ezt a gyakorlatot 
követendőnek, mégpedig azért, mert a közbeszerzési szabályok, Komló Város 
Önkormányzatának a beszerzési szabályzata tartalmaz azért garanciákat. Itt nyilván arra 
gondolok, hogy több szereplő meghívásával és a megfelelő ajánlattevő közül a legalacsonyabb, 
a lehető legjobb kiválasztása azért garanciákat foglal magában. Mindezek mellett a bizottság 
határozatképesen, 2 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot, még egyszer mondom 
azzal, hogy az egyszerű beszerzési eljárás keretén belül történnének a kivitelezők kiválasztásai 
hasonló esetekben.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jurinovits Miklósé a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Hasonló dolgokat mondtam én is el az ülésen, mint amit a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság ülésén elmondtak. Annyiban egészíteném ki, hogy én körbejártam 
ezt a témát, és megnéztem, hogy nagyjából az országban milyen összegekért vállalják a hasonló 
munkákat. Elsőnek nekem is szemet ütött a 1.490.400,-Ft-os, 10 cm-nél vastagabb betonút 
bontása, ennek 55.200,-Ft-os díja van. Megnéztem, hogy az országban mennyiért bontják a 
hasonló kavicsos betonokat. Meglepően tapasztaltam - és inenntől kezdve nem volt annyira 
veszélyes az 1.490.400,-Ft,-, - hogy 40.000,-Ft-110.000,-Ft/m3 között mozognak az árak. 
Tehát, ha ehhez viszonyítom az 55.200,-Ft-ot egy fele alatti árról beszélünk. Hasonlóan 
megnéztem a törmelék elhordással kapcsolatos dolgokat. Nagyjából tudjuk, hogy a városban 1 
m3 törmelék elhelyezése 26 ezer párszáz forint +ÁFA/tonna árban megy. Itt az 5 m3-es 
tárolóból 8 db lenne ürítve közel félmillió forint ennek az elhelyezési díjnak az összege, ami 
12.350,-Ft-ra jön ki, ezért azt gondolom, hogy itt is jól belőtte a vállalkozó az árat. Mindemellett 
azért én is azt mondom, hogy jó lesz legközelebb, ha ki tudunk írni egy közbeszerzési eljárást. 
A szállítási díjat is úgy számoltam, hogy korrekt áron történik. Felmerült egy olyan kérdés is, 
mi lenne, ha aszfalttal fednénk le a járdaszakaszt. Ezzel azonban nem lennénk előrébb, mivel 
magának a járdaszakasznak az alapja is sérült. Ha leaszfaltoznánk a tetejét fedőrétegként, abból 
később problémák lennének. A legjobb megoldás valóban a kicserélés és megújítás. A másik 
kérdés pedig, hogy saját térkő üzemünk van, miért nem tőlünk vásárolja a vállalkozó a fedéshez 
szükséges térkövet? Ezek figyelembevételével, 6 igen szavazattal a bizottság elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
 
Polics József: Az árkontrollnak örülök. A beszerzési ajánlat alóli felmentési kérelmek a testület 
előtt nem jellemző esetek, csak akkor élünk vele, amikor különösen indokolt esetekről van szó, 
én úgy gondolom, hogy ez is az. Az idő rövidsége miatt, továbbá azért, mert az önkormányzati 
beszerzési szabályzat is lehetővé teszi ezt, akkor én nyugodt szívvel tudom ide terjeszteni a 
testület elé elfogadásra.  
Nem lenne szerencsés, hogy amikor a Kossuth Lajos utcához csatlakozunk, akkor a térkövet 
aszfalttal folytatnánk. A másik indok, hogy ezt a járdaszakaszt - mindenki tudja, hogy a 
bányásznapi rendezvények ott fognak zajlani, és 28-30 tonnás kamionok ott fognak átmenni a 
járdán- úgy kell kivitelezni, hogy erre alkalmas legyen, ne jelentsen károsodást.  
A saját térkőre pedig azt tudom mondani, hogy épp a te körzetedben, Kisbattyánban, meg kell 
nézni az általunk gyártott térkövet. Úgy gondolom, hogy egy belvárosi, kiemelt szakaszra a mi 
térkövünk alkalmatlan, mert nem tudunk olyan betonelem gyári minőséget produkálni és ezáltal 
tartósságot, ami ezen a szakaszon elvárható. Nem beszélve arról, hogy ez egy vörös színű térkő 
burkolat lesz, amit mi nem gyártunk.  



 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
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Komló, Buszpályaudvar megközelítését szolgáló, Ázsia Center előtti járdaszakasz 
felújítása 

 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló, Buszpályaudvar megközelítését szolgáló, Ázsia 
Center előtti járdaszakasz felújítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló, Buszpályaudvar megközelítését szolgáló, 
135 m²-nagyságú, Ázsia Center előtti, pályázati támogatásban nem részesült 
járdaszakasz felújítását bruttó 5.295.391.- Ft költséggel. 
 

2. A Képviselő-testület a kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárás során eltekint a 
beszerzési szabályzat alkalmazásától. A Képviselő-testület kijelöli a BENKALA Kft.-
t a járdaszakasz felújításának kivitelezésére. 

 
3. A Képviselő-testület a munka elvégzéséhez szükséges bruttó 5.295.391.- Ft összegű 

forrást a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a BENKALA Kft.- vel a 
vállalkozási szerződést – nettó 4.169.599.- Ft. + ÁFA, azaz bruttó 5.295.391.- Ft., 
összeggel – aláírja, azzal, hogy a kifizetés legkorábbi határideje 2022. január 15. 

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 

 

5. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés összeállításakor az előirányzat 
betervezéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2022. február 15.  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. sz. napirend 

 



Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület villamos rendszer kiépítéséhez forrás 
biztosítása 
Előadó: Polics József    
 
Polics József: Itt lenne egy kiegészítésem, mielőtt a bizottsági vélemények elhangzanak. A 4.  
határozati pontban szerepel a 123.099,-Ft-os visszafizetési kötelezettséghez fedezet biztosítása. 
Mivel ez a visszafizetési kötelezettség a PI-ER Kft. módosítása miatt vált szükségessé, a 
köztünk lévő előszerződés alapján lehetőségünk van ilyenkor ennek az érvényesítésére. Ezt én 
időközben megbeszéltem velük és természetesen ezt az összeget – előre egyeztetett módon - be 
fogják fizetni az önkormányzat számlájára. Addig is a döntést meg kell hozni ennek kapcsán. 
Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság tárgyalta. Dr. Pál Gabrielláé a szó. 
 
Dr. Pál Gabriella: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, azzal, hogy 
kivételes jogi megoldás került alkalmazásra, így a Képviselő-testület jelen esetben eltekint a 
beszerzési szabályzat alkalmazásától. Valóban ilyen esetre ritkán kerül sor, és szeretnénk, ha a 
jövőben is csak kivételes esetben történne ilyen.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jurinovits Miklósé a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Pályázati forrás nem állt rendelkezésünkre erre az összegre. A kérdés, 
illetve a felvetés az volt, hogy amikor a tűzjelző berendezést, illetve magát a füstelvezető 
rendszert tervezték, akkor hogy nem vették észre azt, hogy a villamoshálózat kapacitása nem 
bírja el az elszívó ventillátoroknak a fogyasztását, illetve ez volt-e a probléma, ami miatt bruttó 
4.500.000,- Ft-ot kell többletforrásként biztosítani ehhez a beruházáshoz. 
A bizottság 6 igen szavazattal, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Polics józsef: Nem tudom, ez az információ honnan ered, ez fals információ. Annyit kell tudni, 
hogy ennek a füstmentes lépcsőház ventillátorának az ellátását egy önálló tűzmentes kábellal 
kell biztosítani. Ennek sajnos a terve elkészült, a költségvetési kiírását a múlt héten kaptuk meg. 
Mi ezt jeleztük, mikor a burkolások, a füstjelző, a füstmentes lépcsőház témája, az az 53 millió 
forintos blokk a testület elé került. Jeleztük, hogy erre szükség volt, mert az csak a 
ventillátornak a beszerzésére vonatkozott az akkori eljárás, és ezzel most értünk a végére. De 
addig nem fogja tudni egy bérlő sem megkapni a használatba vételt vagy egyáltalán az 
üzemelési engedélyt, és már lesz egy fél éve, hogy próbaüzemnek hívott dolgok történnek ott. 
De ha ennek a ventillátornak egyszer el kell indulnia, nagyon gyorsan meg kell csinálnunk. A 
társasházi földmérő munka részek elkészültek, reményeink szerint ez alapján eljutunk a 
végleges bérleti szerződésekhez, és el tudja kezdeni normális működését az épület. Emiatt kell 
és ezért van ugyanaz a sürgősségi eljárás, mint az előző napirendnél.  
 
További hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
 

249/2021. (X. 26.) sz. határozat 
 



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 
 
 

5. sz. napirend 
 
A 488269 azonosítószámú belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódóan a játszóterek 
fejlesztéseire vonatkozó szerződések megkötése 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: A 140 millió forintból az összes többi munka elkészült, december 31-ig el kell 
számolnunk. Valójában a kiválasztás után ez a cég tudja legyártani ezeket az ide való 
eszközöket, ezért kerül megint sor a határozati javaslatban arra a javaslatra, hogy térjünk el a 
beszerzési szabályzatunktól. Ezt az előterjesztést is a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Dr. Pál Gabrielláé a szó.  
 
Dr. Pál Gabriella: Az előterjesztés tartalma, illetve az irodavezető asszony és polgármester úr 
által hozzáfűzött kiegészítés alapján azt gondoljuk, hogy ez az az eset a háromból, ahol valóban 
a beszerzési eljárás szabályai alóli mentesítés abszolút indokolt az ellátandó teljesen speciális 
feladatok, illetve a beszerzendő nagyon speciális eszközök okán.  A gesztenyési, dávidföldi és 
mecsekjánosi városrészben ezeknek az elemeknek a beszerzését mindenképpen támogatjuk.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jurinovits Miklósé a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Ugyanígy gondolkoztunk mi is. Annyi kiegészítenivalónk van, hogy a 
Mecsekjánosi városrészbe egy óriásmozdony érkezne, irodavezető asszonnyal is végigjártuk a 
területeket, mindenhol kint voltunk és azt láttuk, hogy az óriásmozdony kiegészítő elemei 
tartalmaznak egy olyan játszótéri elemet, amely rendelkezésre áll Mecsekjánosiban, jó 
állapotban. Szeretnénk ezt felajánlani egy másik területrész játszóterének bővítésére. A 
bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Polics József: Köszönöm szépen a felajánlást, lesz helye a városban.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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A 488269 azonosítószámú belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódóan a 
játszóterek fejlesztéseire vonatkozó szerződések megkötése 

 



A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta „a 488269 azonosítószámú belügyminisztériumi 
támogatáshoz kapcsolódóan a játszóterek fejlesztéseire vonatkozó szerződések megkötése” c. 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület - az ellátandó speciális feladatok okán – 488269 azonosítószámú 
belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódóan a játszóterek fejlesztéseire vonatkozó 
eljárást mentesíti a beszerzési szabályzat hatálya alól. 
 

2. A Képviselő-testület elrendeli e belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódó 
vállalkozási szerződéseknek az alábbi vállalkozásokkal való megkötését: 

- az RJM-Játék Kft.-vel (Cg. 13-09-178457; székhely: 2310 Szigetszentmiklós, 
Csepeli út 14.) nettó 931.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.182.370.- Ft összeggel a 
Mecsekjánosi városrészre 1 db óriásmozdony telepítésére, valamint 

- az ACER Kft.-vel (Cg. 07-09-025052; székhely: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. 
utca 1.) összesen nettó 2.804.620.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.561.867.- Ft 
összeggel, akként, hogy: 

- a Gesztenyés városrészre 1 db kéttornyos vár csőalagúttal, 1 db piramis 
mászóka, és 1 db lengőjáró bruttó 1.636.471.- Ft összegből, valamint 

- a Dávidföld városrészre 1 db piramis mászóka, és 1 db kéttornyos vár 
görgőshíddal bruttó1.925.396.- Ft összegből  

kerül kivitelezésre. 
 

Határid ő: 2021. november 5. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
Polics József: November hónapban nem tartanánk rendes testületi ülést, ha van olyan napirend, 
akkor rendkívüli ülésen próbáljuk őket kezelni. Valamikor decemberben tartanánk még egy év 
végi záró, rendes testületi ülést, amikor a szokásos pénzügyi végrendelkezéseket meg kell 
hozni, hogy az év végét nyugodtan tudjuk rendezni.  
 
Jégl Zoltán: A buszpályaudvar átadását mikorra tervezik? Hallottam december 8-i határidőről 
is. 
 
Polics József: Hivatalosan december 8. a módosított átadási határidő, amit aláírtunk és még 
nem hagyott jóvá senki. De a Volántól jött egy második módosítás kijelző rendszerre 
vonatkozóan, amit ők finanszíroznak, de mivel konzorciumban vagyunk, ezért minket is érint, 
viszont még az első sincs jóváhagyva. Pontosan megmondani még nem tudom. Elsősorban 
anyagbeszerzési problémák vannak. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a perontető burkolatának 
anyaga megjön ma, de sajnos nem, a szállító még 1 héttel későbbre ígéri. Valójában a burkolati 
jelek vannak vissza, kisebb javítások, pár térkő bevágása, a korlátok festése, és az aljzat 
burkolása, az viszont lehet, hogy 2 hónapig is eltart. 1 hét múlva talán már többet tudok 
mondani.  
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17 óra 03 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 



  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 


