
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2017. július 13-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

117/2017. (VII.13.) sz. határozata 

 

Bányászati eszközök adásvétele 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési, 

valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 

megtárgyalta a bányászati eszközök adásvétele tárgyú előterjesztést. 

 

1.) A képviselő-testület a bányászati emlékhelyen kiállított eszközök szabálytalan 

beszerzése tárgyában meghozott D.288/5/2017. sz. Közbeszerzési 

döntőbizottsági határozat tartalmát megismerte. A határozat jogalapját a 

képviselő-testület elfogadja. A képviselő-testület a bírság összegét a jogsértés 

súlyához és Komló Város Önkormányzatának korábbi közbeszerzési 

tevékenységéhez viszonyítva, valamint a Döntőbizottság hasonló tárgyú 

határozatai alapján aránytalanul magasnak tartja, ezért a Döntőbizottság 

határozatának megváltoztatása iránt keresetet indít a Közbeszerzési törvény 

174. § (1) bekezdésére figyelemmel. 

 

2.) A képviselő-testület tudomásul veszi és megállapítja, hogy az eszközök 

adásvételére 2016. december 29-én megkötött adásvételi szerződés semmis. A 

semmisség jogkövetkezményeként a képviselő-testület az eredeti állapot 

helyreállításáról dönt. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek érdekében 

folytassa le a szükséges tárgyalásokat és minden szükséges nyilatkozatot 

megtegyen, minden okiratot aláírjon. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: Polics József polgármester 

 

3.) A bányászati emlékhelyen elhelyezett és beépített bányászati eszközök 

megvásárlására a képviselő-testület szándékát kinyilvánítja. Felkéri a 

polgármestert, hogy az eredeti állapot helyreállítását követően a szükséges 

eljárásokat bonyolítsa le azzal, hogy az önkormányzat önként aláveti magát a 

Közbeszerzési törvénynek és – bár ezt a törvény nem teszi kötelezővé – 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Polics József polgármester 



 

4.) A képviselő-testület fentiek végrehajtása esetén a szerződés érvénytelenségének 

megállapítása iránti pert szükségtelennek tartja. Felkéri a polgármestert, hogy 

ebben az ügyben a Közbeszerzési Döntőbizottság felé járjon el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polics József polgármester 

 

5.) A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás forrásaként az eredeti állapot 

helyreállítása során keletkező összeget jelöli meg pénzügyi fedezetként. 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 

 


