
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. március 7-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

19/2018. (III.7.) sz. határozata 

 

Komlói Napok és Bányásznap Városközponti rendezvényeinek 

lebonyolítására kötendő megállapodás 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Komlói Napok és 

Bányásznap Városközponti rendezvényeinek lebonyolításáról szóló előterjesztést és az 

Oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság véleményének figyelembevételével. 

 

1.)  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az előterjesztésben leírtak szerint a Komlói 

Napok és Bányásznap Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont – 

Buszpályaudvar közti parkoló területén megrendezésre kerülő programjait megbízott 

szervezze meg. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közösségek Háza Béni 

Gábor egyéni vállalkozóval (Villány, Baross Gábor u. 17.) és az általa kijelölt egyéb 

közreműködőkkel megállapodást kössön a rendezvény megszervezése és 

lebonyolítása érdekében az alábbi feltételek szerint: 

 

- a megbízott díja legfeljebb 10MFt 

- a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Közösségek Háza a rendezvény 

megszervezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, illetve annak 

kiegészítése érdekében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális 

Fesztiválok Kollégiumához; 

- a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a pályázati forrásból elnyert összegek terhére 

a Közösségek Háza a megbízott számára további forrásokat is biztosítson és 

megállapodást kössön; 

- a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megbízott díjazása a teljes program 

kidolgozását követően pontosításra kerül külön megállapodás vagy 

szerződésmódosítás keretében; 

- a megbízott vállalja a rendezvény sikeres lebonyolítását a megbízóval folytatott 

folyamatos egyeztetések figyelembevételével; 

- a teljes terület biztosítása, a rendezvény rezsi- és minden egyéb költsége a 

megbízottat terheli /így elsősorban: színpad, hangtechnika, fellépők, a helyszín 

biztosítása/; 

- megbízott vállalja, hogy az önkormányzat által fizetett megbízási díjat, a 

pályázatból részére kifizetett összeget és az átengedett bérleti díj bevételt a 

rendezvény közvetlen költségeire fordítja. 

 

Határidő: 2018. július 31. megállapodás véglegesítésére 

      2018. júniusi rendes ülés költségvetési rendelet módosítására   

                  2018. 08. 31- 2018.09.02. rendezvény lebonyolítására 

 



Felelős: Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója 

              Polics József polgármester 

 

2.)  A Képviselő-testület az első pontban meghatározott Városközponti rendezvények 

területét a Komlói Napok és Bányásznap idejére ki kívánja venni a 25/2017.(XII.01.) 

Közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önk. rendelet hatálya alól. A 

Képviselő – testület egyetért azzal, hogy a megbízottat, illetve az általa kijelölt 

jogosultat illeti a rendezvény területén bérleti díj címén szedett teljes bevétel. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a május testületi ülésre a rendelet módosítását készítse elő és 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2018. június rendes testületi ülés  

Felelős:     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

3.)  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a megbízott számára a 

rendezvényszervezésre biztosított összegek összességében nem érik el a 

közbeszerzési törvény által meghatározott összeghatárt és a beszerzés egyedi jellegére 

tekintettel a Közösségek Háza intézményt mentesíti az önkormányzati beszerzési 

szabályzat alkalmazásának kötelezettsége alól. Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, 

hogy jelen előterjesztésben rögzített feltételekkel közvetlenül szerződést kössön az 

első pont szerinti megbízottal, megbízottakkal polgármesteri és jegyzői 

ellenjegyzéssel. 

 

Határidő: 2018. március 31. megállapodás megkötésére 

                  2018. júniusi rendes testületi ülés megállapodás véglegesítésére 

Felelős:     Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója 

    

K.m.f. 
 

 

 

 

 

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

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 


