
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. június 23 – án  

tartandó ülésére 
 
 
Az előterjesztés tárgya:   KEOP-5.3.0/A számú pályázat saját forrás 

kiegészítésének támogatása 
 
Iktatószám:                1458/2011   
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László műszaki referens 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 18. pont 
  
 
 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Ez év áprilisában megjelent a 15/2011.(IV.22.) BM rendelet az önkormányzatok és jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. 
évi támogatásának rendjéről.  
A rendelet lehetőséget biztosít az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító 
vízgazdálkodási, környezetvédelmi, valamint egészségügyi járóbeteg-szakellátási célú 
intézmények, továbbá bölcsődei, óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények 
infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez pályázat 
benyújtására. 
Komló Város Önkormányzata a múlt évben nyújtott már be ilyen jellegű pályázatot a 
Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása és Komló város kulturális intézményhálózatának és 
programkínálatának fejlesztése elnevezésű uniós projektek kapcsán. Akkor a két pályázat 
keretében tervezett infrastrukturális fejlesztésekhez biztosítandó saját forrásokhoz együttesen 
több mint 60 millió forint forrás-kiegészítést nyert el.  
Jelenleg EU Önerő Alap támogatás azon – fenti célok megvalósítása érdekében benyújtott és 
nyertes – önkormányzati, fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez 
igényelhető, melyek esetében az uniós forrásról szóló támogatói döntés 2010. évben vagy azt 
követően született meg. 
Önkormányzatunk 2010. évben nyújtott be pályázatot a KEOP-5.3.0/A konstrukció keretében 
biztosított uniós támogatás elnyerése érdekében a komlói önkormányzati intézmények 
energiahatékonyságának növelésére. A több mint 390 millió forintos összberuházási értékű 
projektre vonatkozó támogatói döntésről szóló értesítést 2011. januárjában kaptuk meg, a 
tavasz folyamán pedig sor került a támogatási szerződés aláírására is. 
A már hivatkozott rendelet 2. § (2) bekezdés d.) pontja alapján e projekt költségvetésében 
33,13 %-os arányban  szereplő óvodák infrastrukturális  fejlesztéséhez, valamint az arányosan 
ezekhez kapcsolódó egyéb elszámolható költségelemekhez szükséges saját forrás 
kiegészítésére igényelhető támogatás, azok összegének legfeljebb 40 %-ig.   
 
A tárgyi projekt pénzügyi forrásainak összetétele és éves ütemezése az alábbiak szerint 
alakul: 
 
  2010 2011 Összesen 
Összköltség 19.812.500.-Ft 370.756.039.-Ft 390.568.539.-Ft 
Támogatás (75,38 %) 14.934.772.-Ft 279.477.959.-Ft 294.412.731.-Ft 
Saját forrás (24,62 %   4.877.728.-Ft   91.278.080.-Ft   96.155.808.-Ft 
 
 2010 2011 Összesen 
1.Beruházási 
összköltség 

19.812.500.-Ft 370.756.039.-Ft 390.568.539.-Ft 

1.a. Ebből nem 
óvodai intézmények 
infrastrukturális 
fejlesztése (66,87 %) 

13.248.619.-Ft 247.924.563.-Ft 261.173.182.-Ft 

1.b. Ebből óvodai 
intézmények 
infrastrukturális 
fejlesztése (33,13 %) 

  6.563.881.-Ft 122.831.476.-Ft 
 

129.395.357.-Ft 

 



 2010 2011 Összesen 
1.b. pont EU-s 
támogatás tartalma 
(75,38 %) 

4 947 890 Ft 
 

 92 591 048 Ft 
 

 97 538 938 Ft 
 

1.b. pont saját 
forrás része (24,62 
%) 

1 615 991 Ft 
 

 30 240 428 Ft 
 

 31 856 419 Ft 
 

1.b. ponthoz 
igényelt EU Önerő 
Alap támogatás 

   646 396 Ft 
 

 12 096 171 Ft 
 

 12 742 568 Ft 
 

1.b. ponthoz 
biztosított tényleges 
saját forrás 

   969 595 Ft 
 

 18 144 257 Ft 
 

 19 113 851 Ft 
 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottság állásfoglalása figyelembe vételével az előterjesztés határozati javaslatában 
foglaltakat fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság állásfoglalása figyelembe vételével – megtárgyalta a KEOP 5.3.0/A számú, 
„Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben” című 
projekthez kapcsolódóan benyújtandó EU Önerő Alap pályázatról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete EU Önerő Alap pályázatot nyújt be az 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011.(IV.22) BM rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján az „Energiahatékonyság növelése Komló Város 
Önkormányzatának intézményeiben” című uniós fejlesztési pályázatának saját forrás 
kiegészítésére. 
 
A fenti projekt nem kizárólag óvodai intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányul, 
hanem más (sport, kulturális, zeneoktatási, szociális) funkciót betöltő intézmények felújítását 
is magában foglalja. A Rendelet 2. § (2) bekezdésének d.) pontjával való összhang 
megteremtése érdekében a Rendelet alapján igényelt támogatás összege a támogatandó 
intézményi kör fejlesztési költségének figyelembe vételével arányosításra került az óvodai és 
nem óvodai intézmények beruházási költségeinek egymáshoz való aránya alapján. (33,13%-
66,87 %) 
 
A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: 
A pályázó megnevezése: Komló Város Önkormányzata 
 
A tervezett fejlesztés: 
 

• pontos megnevezése: „Energiahatékonyság növelése Komló Város 
Önkormányzatának intézményeiben” (KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124) 

• összköltsége:  390.568.539.-Ft 
 



• pénzügyi forrásainak ütemezése és azok éves összetétele:  
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• A saját forrás biztosításának módja:   
  
 Komló Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges saját forrást a 2010. és 2011. 
 évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és haladéktalan 
benyújtására. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:    Polics József polgármester 
 
Komló, 2011. június 14. 
         Polics József 
         polgármester 
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