
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. november 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

165/2018. (XI.29.) sz. határozata 

 

Komlói Bányásznapok városközponti rendezvényeinek lebonyolítására 

kötendő megállapodás 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete- a polgármester előterjesztésében, és a 

bizottságok véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Bányásznapok 

városközponti rendezvényeinek lebonyolításáról szóló előterjesztést. 

 

1.)  A Képviselő-testület támogatja, hogy Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 

Béni Gábor 7773 Villány Baross G. utca 17. szám alatti egyéni vállalkozóval 

határozott idejű, 4 éves vállalkozói szerződést kössön a 2019-2022 években tartandó 

„Komlói Bányásznapok” belvárosi helyszínein megrendezésre kerülő rendezvények 

megszervezésére, arculat kialakítására és lebonyolítására.  

 

2.)  A szerződéskötés főbb kereteit a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

- a vállalkozói díj bruttó 4.400.000,- Ft / év amelyet minden évben oly módon fizet a 

megrendelő, hogy tárgyév március 31-ig a díj 50%-át, majd a rendezvény után, a 

vállalkozó által készített beszámoló leadását követő 5 napon belül a fennmaradó 

50%-át utalja át vállalkozó részére; 

- a vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a szerződés teljesítésébe, és jogosult 

szponzori, támogatói bevételeket szerezni, valamint a rendezvényen résztvevő 

árusoktól, vendéglátósoktól, egyéb vállalkozóktól bérleti, részvételi díjakat 

beszedni; 

- a vállalkozó a kapcsolódó városi programok lebonyolítását a szerződés teljesítése 

során segíti és rendszeresen egyeztet a megrendelővel; 

- a vállalkozó ingyenesen jogosult a rendezvény területének használatára 

(Eszperantó tér, Bem utca Pécsi út és a buszpályaudvar közötti szakasza, ideértve a 

Bem utcáról megközelíthető zúzottköves parkolót is, továbbá a Városház tér); 

- megrendelő vállalja a rendezvényhez szükséges színpadi-, fény-, és hangtechnika, 

valamint a személy- és vagyonvédelem biztosítását saját költségén; 

- a szerződésben szükséges rögzíteni, hogy a vállalkozó a rendezvényen adott profil 

kapcsán legfeljebb mennyi árust, vendéglátóst vagy egyéb résztvevőt vonhat be, 

valamint a vállalkozó jogosult a rendezvényen résztvevő vendéglátósok számára 

külön feltételeket előírni (arculat, megjelenés, árusítható áruk körének 

meghatározása). 

 

3.)  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a szerződéskötés nem tartozik a 

közbeszerzési törvény hatálya alá az összeghatárokra tekintettel, egyben mentesíti a 

Közösségek Házát az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának alkalmazása alól, és 



felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a vállalkozóval fenti feltételek alapján 

polgármesteri-, jegyzői, valamint az előírt pénzügyi ellenjegyzés mellett közvetlenül 

szerződést kössön. 

 

4.)  A Képviselő-testület a Komlói Bányásznapok megrendezéséhez szükséges forrásokat 

a 2019-2022 évben az alábbiak szerint vállalja biztosítani: 

 

- a szerződés teljes időtartamára a tárgyévi költségvetésben a Közösségek Háza 

intézmény részére 4.400.000,- Ft/év vállalkozói díjat, és ezen felül a 

rendezvényhez szükséges színpad- és fénytechnika, valamint a személyes 

vagyonvédelem költségére további, évi 4.600.000,- Ft- többlet dologi előirányzatot 

hagy jóvá. Utasítja a jegyzőt, hogy az éves költségvetések összeállításakor a fenti 

tételeket vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2018. december 15. a szerződés megkötésére 

       

Felelős: Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója a szerződés megkötésére 

       Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző a költségvetés összeállítása során a források 

tervezésére 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

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

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 

 


