
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. július 19-én 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével 

kapcsolatos pályázat (TOP-3.2.1-16) előkészítése 
 
Iktatószám:   4721/2018  Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető 
 Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
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Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 12.,21. 
pont. 

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

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
TOP-3.2.1-16 számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati 
felhívást a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Regionális 
Operatív Programok Irányító Hatósága hirdette meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. 
határozatában szereplő éves fejlesztési keret alapján. 
 
A felhívás keretében önkormányzati tulajdonú – a felhívásban megjelölt funkciónak helyet 
adó – épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése és/vagy megújuló-energia 
felhasználásának növelése támogatható.  
 
A pályázatok benyújtása 2018. július 30-tól 2018. augusztus 31-ig lehetséges az elektronikus 
kitöltő programon keresztül. A Komló Város Önkormányzat számára igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás legfeljebb 200 M Ft, melynek támogatási intenzitása várhatóan 100%-os. 
 
Jelen felhívásban foglaltak alapján az önkormányzatunk tulajdonában álló KBSK futófolyosó 
épület energetikai korszerűsítése és a Sportközpont épületén napelemes rendszer telepítése 
valósulhat meg.   
 
A támogatási kérelem mellékleteként szükséges benyújtani egy Projekt tervet, ami 
tartalmazza a projekt során megvalósuló műszaki tartalmakat, továbbá energetikai számítások 
alapján tanúsítványokat kell készíttetni. A két dokumentáció elkészítésére vonatkozóan 
előzetesen beszerzési eljárást kell lefolyatni, majd leszerződni a nyertes ajánlattevővel.  
 
A pályázat benyújtásához szükséges projektterv elkészítésének díja a pályázati feltételek és az 
előzetes tájékoztatások alapján legfeljebb bruttó 4.445.000,-Ft, az energetikai tanúsítványok 
elkészítése pedig legfeljebb bruttó 762.000,-Ft, mely díjak a támogatási kérelem pozitív 
elbírálását követően a projekt megvalósítása során utófinanszírozás keretében elszámolhatóak 
lesznek. Addig a fenti költségeket meg kell előlegezni.  
 
A vállalkozó kiválasztására lefolytatott egyszerű beszerzési eljrást követően a szerződést a 
korábbi pályázatoknál alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a nyertessel az alábbiak szerint 
célszerű megkötni. 
A pályázat befogadásáról szóló – a jogosultsági feltételeknek való megfelelést igazoló – 
értesítést követően a már említett dokumentumok készítésének díjából előzetesen 200-200 e 
Ft-ról állítható ki számla. A végszámla kiállítására csak a támogatási szerződés megkötését 
követően lesz jogosult a vállalkozó.  
 
Figyelembe véve a benyújtási határidőt és a bírálat időtartamát, várhatóan ebben az évben 
kerül sor a pályázat befogadására és a fentiekben említett összesen bruttó 400 e Ft díjrészlet 
kifizetésére. Ennek forrásául a költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, 
előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat szolgálhat. A pályázat elbírálása és a 
támogatási szerződés megkötése az eddigi tapasztalatok alapján nagy valószínűséggel 2019. 
évben történik meg. Amennyiben támogatási kérelmünket kedvezően bírálják el, úgy a 
dokumentumok elkészítésének díjából fennmaradt összeg kifizetése a jövő évben aktuálissá 
válik, mely összeget a 2019. évi költségvetésben tervezni kell. A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos – a konkrét feladatokat és pontos beruházási összegeket tartalmazó – 
előterjesztést a beadási határidőt megelőzően a képviselő-testület augusztusi rendkívüli 
ülésére nyújtjuk be terveink szerint.  
 



 
 

A KBSK futófolyosó épületének energetikai korszerűsítésére a TOP-2.1.2-15-BA1-16-00003 
(Zöld város) azonosítójú projekt keretében támogatást nyertünk, de az előzetes egyeztetések 
alapján a magas költségek miatt várhatóan a műszaki tartalom csökkentése válik szükségessé, 
az augusztusi képviselő-testületi ülésen döntenünk kell majd ezen beruházás fenti projektből 
történő kivonásáról is. 
   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági és településfejlesztési bizottság és a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázat 
(TOP-3.2.1-16) előkészítése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló KBSK futófolyosó épület (7300 
Komló, Pécsi u. 44., 1240 hrsz) és a Sportközpont épületének (7300 Komló, Eszperantó tér 1., 
538/2 hrsz) az energetikai korszerűsítése, valamint megújuló energia-felhasználásának 
növelése érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges előkészítő dokumentumok 
(projektterv, tanusítványok) elkészítéséhez összesen legfeljebb bruttó 5.207.000,-Ft összeget 
hagy jóvá.  
 
Ebből bruttó 400.000,-Ft összeget a költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, 
előkészítési önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére, a fennmaradó bruttó 
4.807.000,-Ft összeget pedig a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés összeállításakor a fenti 
összeget vegye figyelembe. 
 
 

Határid ő:  2019. január 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

    
    
 
K o m l ó, 2018. július 13. 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 


