KIVONAT
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésének
jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2022. (II. 24.) sz. határozata
VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house
beszerzés megindítása
A Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével –
megtárgyalta a VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés
megindítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő testület a 75/2021(III.12.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi és a
VÁRA ÉMI 2020 pályázat támogatói okiratával összhangban a pályázati forrásból
megvalósuló fejlesztés értékét nettó 47.555. 670,- Ft, azaz bruttó 60.395.701,- Ft-ban,
a kapcsolódó nem támogatott fejlesztés összegét nettó 1.450.000,- Ft azaz bruttó
1.841.500,- Ft-ban, mindösszesen nettó 49.005.670,- Ft azaz bruttó 62.237.201,- Ftban határozza meg.
2. A pályázati forráshoz 30%, azaz nettó 14.266.701,- Ft önerőt biztosít a 2020 évi
eszközhasználati díj terhére.
3. A pályázaton kívüli forrásból megvalósuló fejlesztés teljes nettó összegét 1.450.000,Ft-ot szintén a 2020 évi eszközhasználati díj terhére biztosítja.
4. A fejlesztés megvalósulásának és elszámolásának időszakában – a pályázat részbeni
utófinanszírozására és az Áfa későbbi időpontban történő visszaigénylésére tekintettela támogatási előlegen felüli - önerőt is magába foglaló - bruttó 38.934.923,- Ft-ot
biztosít a 2020 és 2021. évi eszközhasználati díj terhére.
5. A pályázat elszámolását és az Áfa visszaigénylését követő visszatérült összeg
céljellegű felhasználásáról a képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
6. A képviselő testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bek.
j) pontja szerint az üzemeltető Baranya-Víz Zrt.-t bízza meg a „Komlói Szennyvíztisztító telep biogáz felhasználás hatékonyságának javítása” építési beruházás
kivitelezésével. Felkéri a polgármestert az „in-house” vállalkozói szerződés
megkötésére.
7. Felkéri a Polgármestert a pályázati forrás nélkül megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó
Vállalkozási szerződés megkötésére, Komló Város Önkormányzat Beszerzési
Szabályzata szerinti beszerzési eljárás lefolytatása után legjobb ajánlatot adó
ajánlattevővel.

Határidő:
Felelős:

2022. március 25.
Polics József polgármester

8. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet II. fordulós
előterjesztésében az előirányzat változásokat vezesse át.
Határidő:
Felelős:

2022. március 25.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K.m.f.

dr. Müller József
aljegyző

Polics József
polgármester

