
 
 

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

2019. január 21-én 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón c. pályázat 

megvalósításához szükséges többletforrás 
biztosításáról szóló 34/2018. (III.7.) sz. határozat 
módosítása 

 
Iktatószám:   846/2019.  Melléklet:1 db. 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont 
 
Meghívott: - 
 

 
 

A határozatot kapják: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 7-i ülésén elfogadott 
34/2018. (III.7.) határozatával (1. sz. melléklet) döntött arról, hogy Komló Város 
Önkormányzata „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához 
többletforrást biztosít. 
 

A Közreműködő Szervezet kérésére a pályázat pénzügyi zárását megelőzően szükséges 
módosítani a korábban meghozott határozatot, oly módon, hogy az önerő és a visszapótlás 
összege pontosításra kerül benne. 
 

A projekt zárást követően módosítási igényt nyújtottunk be arra vonatkozóan, hogy a 
pályázatban rendelkezésre álló tartalék keretet fel kívánjuk szabadítani, továbbá az 
eszközbeszerzésen és egyéb szolgáltatásokon keletkező maradvány értékekkel együtt 
átkívánjuk csoportosítani a beruházás költségsorra. 
 

A módosítási igényünket a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság is jóváhagyta, 
azaz sikeresen felszabadítottuk a tartalék keretet és átcsoportosításra kerültek a 
maradványértékek a pályázat költségvetésében. Ennek köszönhetően a korábban jóváhagyott 
bruttó 12.307.000,- Ft önerő helyett végül csak bruttó 4.116.831,- Ft-ot biztosított az 
önkormányzat önerőként a 2018. évi költségvetés Pályázati, előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret terhére. A 6.066.350,- összegű tartalék és az átcsoportosított 2.123.819,- 
Ft összegű maradvány értékek összesen bruttó 8.190.169,- Ft. A jóváhagyott, de még le nem 
utalt bruttó 6.066.350,- Ft összegű tartalék átvezetésre kerül a költségvetési számlára, amint 
leutalásra kerül az önkormányzat részére. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési 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: 
 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón c. pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 34/2018. 
(III.7.) sz. határozat módosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület az elfogadott maradvány értékek átcsoportosítását követően 
utólagosan jóváhagy bruttó 4.116.831,- Ft önerőt a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 
kódszámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat építési beruházásaihoz 
kapcsolódóan. 
 

2.) A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a projekt sikeres lezárása érdekében a 
jóváhagyott, de még le nem utalt 6.066.350 Ft tartalék keret megelőlegezésre került a 2018. 
évi költségvetés Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret terhére. Az 
utófinanszírozást követően a megtérülő összeg a költségvetési számlára történő átvezetéséről 
gondoskodni kell. 
 

Határidő:   2019. március 31. 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
K o m l ó, 2019. január 16. 
 
        Polics József 
        polgármester   



 
 

1. sz. melléklet 
 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2018. március 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
34/2018. (III.7.) sz. határozata 

 
„Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón”c. pályázat megvalósításához 

szükséges többletforrás biztosítása 
 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása” tárgyú 
előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a TOP-1.4.1-15 kódszámú „Óvodák és 
bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat építési beruházásaihoz kapcsolódó 
bruttó 12.307.000,- Ft többletforrás biztosítását a 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. A tartalék keret felszabadításának, illetve az eszközbeszerzés 
költségének átcsoportosításának jóváhagyását követően a bruttó 8.278.350,- Ft 
összeg visszapótlásáról gondoskodni kell. 

 
Határidő:   2018. szeptember 30. 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
A kiadmány hiteléül: 


