
 
 

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

2019. április 25-én 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező 
forrás biztosítása 

 
 
Iktatószám:   5171/2019  Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
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. 19. pont 
 
 
Meghívott: - 
 
 

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata a 2017. szeptember 14-én támogatási kérelmet nyújtott be a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-3.2.1-16 
kódszámú, Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón” címmel. 
 
A benyújtott pályázati anyagot a Támogató, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2018. június 18-án kelt 
értesítése alapján bruttó 155.448.234.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, 
amelynek keretében a Komlói Városi Óvoda épületeien napelemes rendszer telepítésére kerül 
sor, valamint a Komlói Fűtőerőmű, Hajléktalanszálló és a Szennyvíz telep kezelőépületének 
energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 
megkötése jelenleg folyamatban van. 
 
A támogatási kérelem benyújtása előtt szükséges volt a tervezői feladatokra vonatkozóan 
előzetesen beszerzési eljárást lefolyatni, illetve jelenleg a pályázat keretében tervezett 
határidők betartása érdekében szükségessé válik a beruházáshoz kapcsolódó a közbeszerzési 
eljárás előkészítése és annak feltételes megindítása.  
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Komló Város Önkormányzata 
több épületenergetikai korszerűsítést kíván megvalósítani, ennek okán a tervezett 
közbeszerzési eljárás során várhatóan a Közbeszerzési Törvény 113. §-a szerinti eljárást 
szükséges alkalmazni, nyílt eljárás keretében. 
 
A projektben tervezett költségvetés tartalmazza mind a tervezői feladatok, mind a 
közbeszerzési szakértő díját, azonban a támogatási szerződés aláírásáig ezen költségek a 
projektből nem finanszírozhatóak, így Komló Város Önkormányzatának a 2019. évi 
költségvetési rendelet 7. számú mellékletében szereplő Pályázati előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret terhére szükséges előfinanszíroznia. 
 
A tervező és a közbeszerzési szakértő kiválasztása az önkormányzat beszerzési szabályzata 
alapján megtörtént, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 117/2017. (IX.20.) számú 
határozata alapján a tervezési feladatokra Folkner Károly tette a legkedvezőbb, bruttó 
1.524.000,- Ft összegű ajánlatot, míg a közbeszerzési szakértői feladatok esetében a bizottság 
39/2019. (III.28.) számú határozata alapján Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozó és 
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó tette a legkedvezőbb, bruttó 1.200.000.- Ft 
összegű ajánlatot, így Komló Város Önkormányzata a fent részletezett feladatokra Folkner 
Károllyal és Dr. Szabó-Gothard Mátéval kíván szerződést kötni a fedezet biztosítását 
követően. 
 
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-BA1-2017-00004 
kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati 



 
 

programhoz megelőlegező forrás biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) A képviselő-testület a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező 
forrást biztosít a pályázat megvalósításához szükséges tervezői, illetve közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátására legfeljebb bruttó 2.724.000,- forint értékben, a 2019. évi 
költségvetés 7. számú mellékletében szereplő „Pályázati előkészítési, önerő és 
megelőlegezési” keret terhére.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződést 
megkösse. 

 
Határid ő: 2019. április 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú   

pályázat támogatási szerződés megkötését és a támogatási előleg önkormányzat részére 
történő utalását követően az előirányzat visszapótlásáról, valamint a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon. 

 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
K o m l ó, 2019. április 25. 
 
 
         Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


