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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” című pályázat építési beruházásának a megvalósításához kapcsolódó beszerzési 
eljárást Komló Város Önkormányzata elindította.  
 
A pályázat költségvetésében az építési beruházásra tervezett összeg bruttó 7.172.912.- Ft. Az 
ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat bruttó 7.370.427.- 
Ft, amely bruttó 197.515.- Ft-tal több, mint a pályázat költségvetésében tervezett összeg.  
A hiányzó forrás biztosításának céljából Önkormányzatunk változás bejelentőt nyújtott be az 
Irányító Hatósághoz, melyben kérelmeztük a pályázati költségvetés egyéb soraiból történő 
átcsoportosítást. Az Irányító Hatóság a kérelmünket nem hagyta jóvá, ezért szükséges, hogy a 
Képviselő-testület döntsön a többletforrás biztosításáról, melynek fedezetéül a 2018. évi 
költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési 
keret” előirányzat szolgálhat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési, valamint a Szociális és 
egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
Szociális és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című 
pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
1.) A képviselő-testület jóváhagyja az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 - „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat építési beruházásához kapcsolódó bruttó 
197.515.- Ft többletforrás biztosítását a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő 
„Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési” keret terhére.  
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.  
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2018. szeptember 18.  
 
       Polics József 
       polgármester 


