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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzata a Képviselő-testület 97/2016. (VI.23.) számú határozata 
alapján, 2016. szeptember 23-án támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1-15 kódszámú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra. A 
Közreműködő Szervezet 2017. június 13-án kelt tájékoztatási alapján Szent Borbála Otthon 
épületenergetikai korszerűsítése Komlón című pályázat bruttó 396.723.800.- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. 
 

A beruházás során az önkormányzati tulajdonú épületen többek között napelemes rendszer 
kerül kialakításra. A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát 
az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő, 
vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni. Ezért egy előzetes igénybejelentőt szükséges 
benyújtani a szolgáltató felé, amely jelen esetben a pályázat benyújtásakor meg is történt. Az 
E-ON a beérkezett igénybejelentésünk alapján azt nyilatkozta, hogy az intézmény „A” 
épületében telepíteni kívánt 50 kVA kiserőmű névleges teljesítőképessége meghaladja a 
fogyasztási helyen rendelkezésre álló teljesítmény mértékét. Ez azt eredményezi, hogy 
teljesítménybővítést szükséges elvégezni, melynek bekerülési költsége összesen bruttó 
391.922 Ft. Az összköltséget a pályázat keretében elnyert forrás már nem finanszírozza, 
illetve a költségvetésben nevesítetten ilyen munkálatok végzésére fedezet nem áll 
rendelkezésre, ezért szükséges más előirányzat terhére forrást biztosítani. A teljesítmény 
bővítés költsége a 2018. évi Költségvetési rendelet 7. számú mellékletében szereplő 
„Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata” előirányzat terhére 
biztosítható azzal, hogy erről a testületnek döntenie kell, hiszen nem önkormányzati 
intézmény fejlesztésére kerül sor. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el!  
 
 

Határozati javaslat: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Szent Borbála Otthon villamos 
hálózatának teljesítmény bővítése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A Képviselő-testület jóváhagyja a Szent Borbála Otthon villamos hálózatának 
teljesítménybővítését bruttó 391.922.-Ft bekerülési költséggel. A szükséges 
munkálatokkal kapcsolatban felmerülő költség fedezetét a 2018. évi Költségvetési 
rendelet 7. számú mellékletében szereplő „Önkormányzati intézmények 
villamosbiztonsági felülvizsgálata” keret terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiviteli szerződést – a beszerzési eljárás 
lefolytatását követően – a nyertes vállalkozóval megkösse. 
 
Határid ő: 2018. október 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 



2) Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

K o m l ó, 2018. szeptember 19. 
 
          Polics József 
         polgármester 


