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Határozatot kapják: 

 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I.18) Korm. határozat alapján a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) pályázati felhívást tett közzé TOP-
3.2.1-16 kódszámon, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” címmel. A 
pályázat kapcsán igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 és 
maximum 200 millió forint.  
 

A Képviselő-testület 2018. július 19-én hozott 118/2018. (VII.19.) számú határozata alapján 
Komló Város Önkormányzata a fent leírt pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz előírt 
előkészítő dokumentumok elkészítéséhez a szükséges forrást biztosította. Mint azt már a 
júliusi előterjesztésben jeleztük, a pályázat keretében az 538/2 helyrajzi számon lévő 
sportközpont épületén napelemes rendszer telepítésére kerülne sor, valamint a 1240 helyrajzi 
számon lévő futófolyosó épületének energetikai korszerűsítése valósulna meg. 
 
A pályázatban tervezett beruházás során korszerűsítendő futófolyosó épületére Komló Város 
Önkormányzata korábban a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, Komló-Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációja című projektben már nyert el támogatást. A közbeszerzési 
eljárás során beérkezett árajánlatok alapján megállapításra került, hogy a pályázatban vállalt 
teljes fejlesztés megvalósításához a támogatáson felül további 89 millió forint önerő 
biztosítása volna szükséges. Ennek okán 2018. augusztusában egyedi kérelem került 
megküldésre a Támogató felé arra vonatkozólag, hogy a futófolyosó épületkorszerűsítése, az 
eredeti támogatási összeg meghagyása mellett, kikerülhessen a projektből. A beadott kérelem 
jelenleg elbírálás alatt áll. A már említett önerő a költségvetés számára nagy terhet jelentene, 
ezért szükséges, hogy egy másik pályázati konstrukcióban biztosított vissza nem térítendő 
támogatással valósuljon meg az épület korszerűsítése. 
 
A jelen támogatási kérelem benyújtására 2018. július 30-tól 2018. augusztus 31-ig van 
lehetőség, amelyhez csatolni szükséges a kijelölt épületekre vonatkozó projekt tervet és a 
fejleszteni kívánt épületekre vonatkozó energetikai tanúsítványokat. A Képviselő-testület 
korábbi, erre vonatkozó határozata alapján e két feladat ellátására beszerzési eljárás 
lefolytatására került sor, amelynek eredményeként a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
a 91/2018. (VII.26.) számú határozatában eredményt hirdetett és szerződéskötésre került sor a 
nyertes vállalkozókkal.  
 
Az előzetes szakértői kalkulációk alapján a beruházások várható összköltsége maximum 
bruttó 165 millió forint, amely tartalmazza a projekt előkészítéséhez, szakmai 
megvalósításához és a beruházáshoz kapcsolódó költségeket.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 

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 bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-3.2.1-16 számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 



 

1.) A képviselő-testület a TOP-3.2.1-16 számú pályázati konstrukció keretében 
jóváhagyja a „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó 
épületében” című pályázat benyújtását legfeljebb bruttó 165 millió forint 
összköltséggel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

Határid ő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
2.) A képviselő-testület tájékozódott arról, hogy a 1240 helyrajziszámon lévő futófolyosó 

korszerűsítése jelenleg a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú pályázatban 
szerepel. Az épület energetikai korszerűsítésének költsége a megemelkedett árak miatt 
a város költségvetéséből nem finanszírozható, ezért a képviselő-testület egyetért a 
pályázat műszaki tartalmának csökkentésével, amennyiben változatlan támogatási 
összeg mellett ehhez az Irányító Hatóság hozzájárul.  
 

3.) A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a TOP-3.2.1-16 kódszámú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás alapján a 
támogatást igénylőnek a legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 
összeggel csökkentett részt kitevő önerővel kell rendelkeznie, amely saját forrásból és 
az államháztartás egyes alrendszereiből származó egyéb támogatásból is állhat.  

 
4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 

összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja.  

 
Határid ő: 2019. május 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2018. augusztus 22. 
 
         Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 


