
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

136/2019. (IX.19.) sz. határozata 

 

Az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior pályázat kapcsán 343 hrsz-ú 

ingatlan (Engel Adolf úti híd) helyreállításához forrás biztosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és 

településfejlesztési, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság valamint a jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Az EBR 

450 620 azonosító számú Vis Maior pályázat kapcsán 343 hrsz-ú ingatlan (Engel 

Adolf úti híd) helyreállításához forrás biztosítása” tárgyú előterjesztést. 

 

1) A képviselő-testület jóváhagyja az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior 

pályázathoz kapcsolódóan a 343 hrsz-ú (Engel Adolf úti híd) helyreállítását. 

 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

Felelős: Polics József polgármester 

 

2) A kivitelezési munkákra a képviselő-testület Komló Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében található „támfal, vízelvezetés havaria” keret terhére bruttó 1 

020 414,- Ft forrást biztosít, valamint a „városi felújítási” keret terhére bruttó 

1 530 076,- Ft forrást biztosít. 

 

3) A műszaki ellenőri feladatok ellátásra a képviselő-testület Komló Város 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésében található „városi felújítási” keret terhére 

bruttó 142 875,- Ft forrást biztosít. 

 

4) A képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron 

következő módosításakor a határozati javaslat 2. és 3. pontjaiban foglalt előirányzat 

változások átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2019. december 15. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Formatív Út Kft.-vel 

(7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) a szerződést bruttó 2 833 878,- Ft összeggel 

megkösse a 343 hrsz-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) kivitelezési munkáinak 

elvégzésére. 

 



6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Aqua-via Kft.-vel 

(7630 Pécs, Téglaház dűlő 58.) a szerződést bruttó 158 750,- Ft összeggel megkösse a 

343 hrsz-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. 

 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

Felelős: Polics József polgármester 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 


