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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 21. pont. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont 
 
 
Meghívott: - 
 
 

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléket II. 2. pontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására, melyek az alábbiak: 

a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
b) óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése 
c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

A felhívásra települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot a három alcél körül 
legfeljebb egyre. 
 
A támogatás maximális mértéke 30.000.000,- Ft, mely Komló esetében a beruházási költség 
85%-át nem haladhatja meg. A támogatási intenzitást a pályázati felhívás a település 1 lakosra 
jutó adóerő képessége alapján határozza meg. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy önkormányzatunk az c) alcélra nyújtsa be a 
pályázatát, és a Városgondnoksággal történt előzetes egyeztetést, valamint a megvalósítható 
felújítás nagyságrendjét figyelembe véve az alábbi útszakasz felújítását javaslom a 
pályázatban szerepeltetni: 

- Komló, Bajcsy Zs. utca 560 hrsz. (1. sz. melléklet). 
 

Az útszakasz igen rossz állapotú, így a felújítása indokolt. Ezen az útszakaszon fekszik a 
Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, a Komlói Járásbíróság és ezen keresztül 
közelíthető meg a Komlói Egészségcentrum is, éppen ezért különösen fontos az útburkolat 
felújítása, szegélyek cseréje, valamint az út egyes szakaszokon történő korrekciója.  
A felújítások költsége összesen bruttó 36.000.000,- Ft. Az igényelhető 30.000.000,- Ft 
támogatást figyelembe véve a szükséges önerő 6.000.000,- Ft. Az önerő biztosítása a 
költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati előkészítései, önerő és megelőlegezési 
keret” előirányzat terhére jelenleg nem lehetséges, mivel az más folyamatban lévő 
pályázatokhoz kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt. 
A saját forrást a költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő „Városi felújítási keret” 
megnevezésű, fejlesztési célú előirányzatból javaslom biztosítani azzal, hogy amennyiben a 
fent említett pályázatok esetében a tartalék keret felhasználását és az egyéb tételeken 
megjelenő maradványösszegek beruházási célú felhasználását a támogató jóváhagyja, úgy 
ezek összegéből a városi felújítási keret előirányzatból megelőlegezett költségének 
visszapótlásáról gondoskodni szükséges. 
 
A pályázat benyújtási határideje az elektronikus feltöltésre 2018. május 2. 16.00 óra, a papír 
alapú dokumentum benyújtására 2018. május 3. napja. 
A beérkező pályázatokról a miniszter dönt 2018. augusztus 31-ig. A támogatás 
felhasználásának végső határideje 2019. december 31.  
 
Amennyiben a pályázat elbírálása során a maximális támogatást a pályázat nem nyeri el, úgy 
a szükséges nagyobb mértékű önerő fedezetének biztosítása érdekében a tárgyi beruházással 
kapcsolatos napirendet terjesztek a képviselő-testület elé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottságok 
állásfoglalásának figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a pályázat benyújtásáról. 



 
 

 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt pályázati felhívásban szereplő belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása alcélra pályázat benyújtását határozza el, a Komló-Bajcsy Zs. utca (560 
hrsz.) 1 sz. melléklet szerinti szakasza felújításának támogatásának érdekében. 

 
2. A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 36.000.000,- Ft, melyhez a képviselő 

testület összesen bruttó 6.000.000,- Ft saját forrást biztosít a költésvetés 7. sz. 
mellékletében szereplő „Városi felújítási keret” előirányzat terhére. 

 
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
A folyamatban lévő pályázatok tartalékkerete felhasználásának és a projektek egyéb 
költségmaradványai átcsoportosításának jóváhagyását követően a bruttó 6.000.000,- Ft 
összeg visszapótlásáról gondoskodni kell. 

 
Határid ő:   2018. november 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 
határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 
nyilatkozatok megtételére.  

 
Határid ő:  2018. május 2. 
Felelős:  Polics József polgármester   
 
 
 
K o m l ó, 2018. április 18. 
 
         

Polics József 
        Polgármester  



 
 

1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
Komló, Bajcsy Zs. utca 560 hrsz.  


