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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 19. pont 
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SZMSZ 1. melléklet II/C.  12. és 21. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzata a Képviselő-testület 128/2018. (VIII.29.) sz. határozata alapján, 
2018. augusztus 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett TOP-3.2.1-16 
kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra. 
A Támogató a beadott pályázati anyagot a 2018. december 18-án kelt értesítése alapján bruttó 
162.828.184.- forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, amelynek 
keretében az 538/2 helyrajzi számon lévő sportközpont épületén napelemes rendszer 
telepítésére kerül sor, valamint a 1240 helyrajzi számon lévő futófolyosó épületének 
energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 
megkötése jelenleg folyamatban van. A beruházás megvalósítása várhatóan 2021. június 30-ig 
tart. 
 
A futófolyosó épületének energetikai korszerűsítése során napelemes rendszer telepítésére is 
sor kerül, amely az épület villamosenergia igényét hivatott majd biztosítani. Jelen állapot 
szerint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. vagyonkezelésében és a Komló Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő Komlói Bányász Sport Klub területén a villamosenergia hálózati szintű 
mérése részben csoportosan, részben pedig épületenként elkülönítve történik. Annak 
érdekében, hogy későbbiek során a futófolyosó épületére telepítendő napelemes rendszer 
villamosenergia termelése önálló mérési egységként tudjon működni, szükségessé válik az 
áramszolgálató részéről egy új, a fejlesztendő épületben kialakított, külön fogyasztásmérési 
hely kialakítása. Az ehhez kapcsolódó, legfeljebb 500 ezer forint összértékű hálózat fejlesztési 
és mérőhely kialakítási díjat a pályázat költségvetése nem fedezi, így Komló Város 
Önkormányzatának a 2019. évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő Pályázat 
előkészítési, önerő és megelőlegezés keret terhére szükséges biztosítania, annak érdekében, 
hogy a tervezett teljes épületenergetikai fejlesztés megvalósulhasson. 
 
A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás (Kbt. 113.§ szerint) előkészítése 
jelenleg folyamatban van, várhatón még július hónapban az eljárás megindításra kerül. 
  
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-BA1-2018-00056 
kódszámú, Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében című 
pályázathoz kapcsolódó pótigény” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, „Energetikai 
korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázati 
programhoz” kiegészítő forrást biztosít a pályázat megvalósításához szükséges új 
fogyasztásmérési hely kialakításához legfeljebb bruttó 500 ezer 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 feladat megvalósításához 
kapcsolódó szerződést az áramszolgáltatóval megkösse. 
 

Határid ő: 2019. július 20. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 
 
K o m l ó, 2019. július 8. 
 
 
         Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 


