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A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László ……………. 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 13. és 20. 
pont 
 

Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 
 

SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 8. és 28. 
pont 

 
Meghívott: Posta Róbert közös képviselő 
   Komló, Irinyi J. u. 34. 
 
Határozatot kapja: Posta Róbert közös képviselő 
    Komló, Irinyi J. u. 34. 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata 2008. évi lakóépületek energetikai 
korszerűsítésére meghirdetett pályázatán, a 106/2008. (VI.26.) számú határozat 
értelmében, a kedvezményezettek között szerepelt a Komló, Nagyszántó u. 2-4-
6. számú társasház is.  
A 2008. július 9-én megkötött támogatási szerződés szerint 4.295.423,-Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert a társasház a tervezett utólagos hőszigetelési 
munkák elvégzésére. (1. sz. melléklet) 
 
Támogatási kérelmüket a Nemzeti Energiatakarékossági Programhoz 
kapcsolódó országos pályázatra is benyújtották. Az országos pályázat értékelése 
csúszott, így a kiviteli munkákat megkezdeni nem tudták, mivel annak 
elvégzéséhez mindkét pályázat támogatási forrása szükséges. 2009. december 
22-én kaptak értesítést az Energiaközpont Nonprofit Kft-től, miszerint az 
országos energetikai pályázaton is kedvezően bírálták el a társasház utólagos 
hőszigetelésének támogatására irányuló kérelmet. A Komló Város 
Önkormányzatával kötött támogatási szerződés 3. pontja szerint: amennyiben a 
társasház a beruházást 1 éven belül nem valósítja meg, úgy az hatályát veszti, 
így a Nagyszántó u. 2-4-6. társasház 2009. végén már nem volt jogosult a 
korábban megítélt önkormányzati támogatásra. 
 
Dr. Barbarics Ildikó területi képviselő 2010. januárjában kérelmet nyújtott be, 
melyben kérte a támogatási szerződés hatályának meghosszabbítását, hogy a 
társasház meg tudja valósítani a 46 lakást érintő hőmennyiség megtakarítást 
eredményező beruházását. A Képviselő-testület a kérelmet a 2010. január 21-i 
ülésén megtárgyalta és a támogatási szerződés hatályát 2010. december 31-ig 
meghosszabbította. (2. sz. melléklet) 
 
2010. decemberében a társasház új közös képviselője levélben ismételten 
megkereste hivatalunkat és kérte, hogy az önkormányzat a támogatás 
felhasználásának határidejét 2011. április 30-ig ismételten hosszabbítsa meg. (3. 
sz. melléklet).  
Az állami támogatással kapcsolatos szerződés aláírására a közös képviselő 
szóbeli tájékoztatása alapján 2011. márciusában kerül sor és 2012. év tavaszáig 
kell a beruházást befejezniük.  
 
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a korábban megkötött 
támogatási szerződés 3. pontjában foglalt határidőt 2011. június 30-ra 
módosítsa. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes 
bizottságok javaslatának figyelembevételével vitassa meg és fogadja el. 



Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslata alapján 
– megtárgyalta a Komló, Nagyszántó u. 2-4-6. sz. társasház lakossági energia-
megtakarítást célzó beruházására megítélt támogatásával kapcsolatos kérelmét 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a Komló, Nagyszántó u. 2-4-6. sz. társasházzal 2008. 

július 9-én kötött támogatási szerződés 1. pontja szerinti 4.295.423,-Ft 
támogatási összeget a társasház energia-megtakarítást célzó beruházásához 
továbbra is biztosítja.  

 
 A tárgyi lakóépület külső hőszigetelési munkáinak befejezési határidejét 
2011. június 30. napjáig meghosszabbítja.  
 

 Felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerződés aláírására. 
 
 Határidő: 2011. február 15. 
 Felelős: Polics József polgármester 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás összegét a 2011. évi költségvetés 
összeállítása során vegye figyelembe. 
 

 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2011. január 25. 
 
 
 
 
   Polics József 
   polgármester 



1. sz. melléklet 

 



2. sz. melléklet 
 

 



3. sz. melléklet 
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