
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. július 28.-án  

tartandó ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya:   KEOP-2011-4.2.0/A  pályázat benyújtása 
 
Iktatószám: 12309/2011     Melléklet: 1 db             
  
 
A napirend előterjesztője:   Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 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. 
Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 8., és 28. 
pont 

 
 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
 
A KEOP-2011-4.2.0/A pályázati konstrukció a kisebb bekerülési költségű, 1-50 millió 
forinttámogatásban részesülő, műszaki szempontból jól tipizálható megújuló 
energiaforrás-hasznosító technológiák (napkollektorok, napelemek, biomassza 
kazánok, hőszivattyúk) gyors lefutású, automatizált elbírálási rendszeren keresztül 
történő támogatását szolgálja. Elsősorban vállalkozások, önkormányzatok, 
költségvetési szervek számára, növelve ezzel a megújuló energiaforrások 
felhasználását, csökkentve a hagyományos energiahordozók felhasználását.  
 
A pályázati kiírás értelmében a költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási 
intézmények részére a támogatás intenzitás az elszámolható költségek 85%-a. A 
pályázatok benyújtása folyamatos 2011. március 1.-től, a pályázatok elbírálása is 
folyamatosan történik.  
 
Jelen pályázati konstrukcióban az intézményeink áramfogyasztásának csökkentésére 
irányuló fejlesztés, napelemek elhelyezésére kerülhetne sor. 
 
A pályázat kapcsán szakértőkkel történt egyezetés alapján jelen konstrukcióban az 1. 
számú mellékletben foglalt intézmények automatikus értékelésű pályázatának  
elkészítését javasolom, ahol az intézmények lesznek a pályázók. 
 
A pályázat elkészítését, lebonyolítását és kivitelezését olyan konstrukcióban javaslom 
lebonyolítani, amely az önkormányzat számára az önerő biztosítását nem teszi 
szükségessé. Az e területen működő cégek a beruházást saját forrás biztosításával 
valósítják meg, melyből az önerő összegét az intézmények utófinanszírozás keretében 
legfeljebb 10 éves futamidő alatt és legfeljebb a megtakarítás 50%-os mértékéig fizetik 
meg a cég részére. 
 
A pályázatok benyújtásához szükséges döntést hozni a pályázatban való részvételről, a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról, valamint a 
szükséges önerő biztosításáról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a  pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági, településfejlesztési  bizottság véleményének figyelembe vételével az 
határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
Komló Város Önkormányzata - a polgármester előterjesztésben, a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési  bizottság véleményének 
figyelembe vételével megtárgyalta  - a KEOP-2011-4.2.0/A  pályázat benyújtását és az 
alábbi határozatot hozza: 
 



1.) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1. számú mellékletben foglaltak 
szerint a „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című KEOP-2011-4.2.0/A  kódszámú pályázat keretében az 
alábbi intézmények napelemes energetikai korszerűsítésre vonatkozóan pályázatot 
nyújtsanak be: 
 
a.) Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda (7300 Komló, Gagarin u. 4. 

3490/1 hrsz., tagintézményei: Tompa Mihály utcai Óvoda 7300 Komló, Tompa 
M. utca 2/2 3510 hrsz, Mecsekjánosi Óvoda 7300 Komló Iskola u. 37. 2250 
hrsz., Hunyadi utcai Óvoda 7300 Komló, Hunyadi u. 8/10. 3163, 3164, 3165 
hrsz). 

 Beruházás bruttó összértéke: 55.500.000,-Ft 
 Támogatás: 47.175.000,- 
      A szükséges önerőt 8.325.000,-Ft Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
 költségvetése terhére biztosítja. 
 
b.) Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola (7300 Komló, 
 Függetlenség u. 32., 3798 hrsz, tagintézményei: Felsőszilvási Általános Iskola, 
 7300 Komló, Május 1. u. 13. 3729/1 hrsz, Felsőszilvási Óvoda 7300 Komló, 
 Május 1. u. 15.3729/2 hrsz, Szilvási Óvoda 7300 Komló, Függetlenség u. 28. 
 3801 hrsz)  
 Beruházás bruttó összértéke: 58.800.000,-Ft 
 Támogatás: 49.980.000,- 
      A szükséges önerőt 8.820.000,-Ft Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
 költségvetése terhére biztosítja. 
 
c.) Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola (7300 Komló, Templom tér 2. 512 
 hrsz, tagintézményei: Belvárosi óvoda 7300 Komló, Templom tér 1. 511/2 hrsz, 
 Gesztenyési Óvoda 7300 Komló, Rózsa u. 9. 213 hrsz.) 
 Beruházás bruttó összértéke: 21.600.000,-Ft 
 Támogatás: 18.360.000,-Ft 
      A szükséges önerőt 3.240.000,-Ft Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
 költségvetése terhére biztosítja. 
 
d.) József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (7300 Komló, Városház 
 tér 1. 2437 hrsz)  
 Beruházás bruttó összértéke: 30.750.000,-Ft 
 Támogatás: 26.137.500,-Ft 
      A szükséges önerőt 4.612.500,-Ft Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
 költségvetése terhére biztosítja. 
 
e.) Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem (7300 Komló, 48-as tér 5. 
 3837 hrsz) 
 Beruházás bruttó összértéke: 27.150.000,-Ft 
 Támogatás: 23.077.500,-Ft 



      A szükséges önerőt 4.072.500,-Ft Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
 költségvetése terhére biztosítja. 
 
f.) Polgármesteri Hivatal (7300 Komló, Városház tér 3. 549 hrsz) 
 Beruházás bruttó összértéke: 58.800.000,-Ft 
 Támogatás: 49.980.000,-Ft 
      A szükséges önerőt 8.820.000,-Ft Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
 költségvetése terhére biztosítja. 
 
g.) Városgondnokság (7300 Komló, Tompa M. u. 12. 3515/1 hrsz, Pihenőpark 010 
 hrsz, Multifunkcionális épület 6040/3 hrsz) 
 Beruházás bruttó összértéke: 18.900.000,-Ft 
 Támogatás: 16.065.000,-Ft 
      A szükséges önerőt 2.835.000,-Ft Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
 költségvetése terhére biztosítja. 
 
h.) Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola (7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
 3818 hrsz) 
 Beruházás bruttó összértéke: 58.800.000,-Ft 
 Támogatás: 49.980.000,-Ft 
      A szükséges önerőt 8.820.000,-Ft Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
 költségvetése terhére biztosítja. 
 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés 
 tervezésekor a határozatok 1. pontjában meghatározott pályázati önrész 
 tervezéséről gondoskodjon. 
 
3. A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőit, hogy a határozat 1. pontjában 
 foglalt beruházások megvalósítására és lebonyolítására vonatkozó
 közbeszerzési eljárások megindításával kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg. 
 Az 1. pontban szereplő projektek önrészét Komló Város Önkormányzata a 
 projektet lebonyolító, kivitelező céggel kívánja előfinanszíroztatni, melynek  
 visszafizetését az intézmények a villamos energia  megtakarítása terhére 
 legfeljebb 10 éves futamidő alatt  és legfeljebb a megtakarítás 50%-os 
 mértékéig biztosítják. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
          dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
          intézményvezetők 
 
Komló, 2011. július 25. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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