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A napirend előterjesztője:

Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette:

Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság

Hatáskör
SZMSZ 1. melléklet II/C. 19.

Humán bizottság

SZMSZ 1. melléklet I/C. 21.

Meghívott: Mayerhoff Attila Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnök
Szigeti Szabolcs Komló Sport Kft. ügyvezető
A határozatot kapja:
ld. meghívott
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Komló Sport Kft. a Komló Városi Sportközpont vagyonkezelőjével, a Komlói Fűtőerőmű
Zrt-vel együttműködve előkészítette a Sportközpont részleges műszaki felújítását. Ennek
részeként az alagsori vizesblokkok és az emeleti személyzeti WC-k és kapcsolódó
közlekedők, öltözők és vizesblokkok épületgépészetének, burkolatainak és villamos
hálózatának a felújítására, átalakítására kerülne sor. A felújításhoz kapcsolódóan kisebb
gipszkartonozási munkák is készülnének. Ezen túlmenően sor kerülne a Sportközpont
hőközpontjának a cseréjére is. Az előkészített projekt eredeti becsült költsége 43.265.689,-Ft
+ ÁFA volt.
Komló Sport Kft. fenti műszaki tartalom és becsült keretösszeg mellett csarnok felújítási
pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetségnek. A korábbi TAO-s pályázatokhoz
hasonlóan a pályázat támogatási intenzitása 70 %, tehát 30 % önerőt kell a projekt
megvalósítása esetén biztosítani.
A Magyar Kézilabda Szövetség által lefolytatott beszerzési eljárás során az előzetesnél
lényegesen magasabb összegű ajánlat érkezett be a kivitelezésre. A kialakult 68.793.075,-Ft
ÁFA, azaz bruttó 87.367.205,-Ft összköltség figyelembevételével a pályázat
megvalósításához 2020. évben 26.210.162,-Ft önerőt kell biztosítani. Ebből az önerőből a
Komlói Fűtőerőmű Zrt. mellékelt levele alapján 3.829.108,-Ft + ÁFA, azaz bruttó:
4.862.967,-Ft-ot biztosítana 2020-ban fejlesztési pénzeszköz-átadás formájában saját
költségvetése terhére. A mellékletek teljes terjedelmükben megtekinthetők a Hivatal
Pénzügyi, költségvetési és vagyongazdálkodási irodáján hivatali időben.
Fentiek figyelembevételével az önkormányzatunk által biztosítandó 2020. évi önerő összege:
21.347.195,-Ft.
Tekintettel arra, hogy a feltételek elfogadásáról december hónapban nyilatkoznia kell a
Komló Sport Kft-nek, illetve ezt követően rövid határidővel meg kell kötnie a kapcsolódó
szerződéseket, így szükséges önkormányzatunk soron kívüli döntése a forrás biztosításáról.
Ezen túlmenően tekintettel arra, hogy az önerőt a szerződéskötést követő 8 napon belül át kell
utalni a Magyar Kézilabda Szövetségnek, így arról is döntenünk kell, hogy az még 2020. évi
költségvetési rendeletünk elfogadása előtt kiutalásra is kerüljön.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az illetékes
bizottságok javaslatainak figyelembevételével döntsön a Komló Városi Sportközpont
fejlesztéséhez szükséges önerő biztosításáról.
Határozati

j a v a s l a t:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében és a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság javaslatainak figyelembevételével – a
Komlói Sportközpont fejlesztéséről, illetve kapcsolódó önerő biztosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.

A képviselő-testület egyetért a Komló Városi Sportközpont vizesblokkjainak,
öltözőinek és hőközpontjának felújításával bruttó 87.367.205,-Ft összköltség mellett.

2.

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a felújításra a Komló Sport Kft. által a
Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat keretében kerüljön sor.
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3.

A képviselő-testület támogatja, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020. évi költségvetése
terhére bruttó 4.862.967,-Ft fejlesztési célú pénzeszközzel járuljon hozzá az önerő
biztosításához.

4.

A képviselő-testület a 3./ pont szerinti önerő felett biztosítandó bruttó 21.347.195,-Ft
összegű önkormányzati önerőt fejlesztési célú pénzeszköz-átadás formájában 2020. évi
költségvetése terhére biztosítja a Komló Sport Kft-nek azzal, hogy egyúttal vállalja,
hogy a Komló Sport Kft. és a Magyar Kézilabda Szövetség között létrejött
megállapodás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül azt átutalja a Kft-nek.

Határidő:
Felelős:

2020. január
Polics József polgármester
Mayerhoff Attila Fűtőerőmű Zrt. igazgatóság elnöke
Szigeti Szabolcs Komló Sport Kft. ügyvezető

Komló, 2019. december 6.

Polics József
polgármester

4

5

6

7

