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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A 2012. május 23-i ülésén a Képviselő-testület a 79/2012. (V.23.) számú határozatával 
döntött arról, hogy az önkormányzat 100 %-os tulajdonába lévő Komlói Fűtőerőmű Zrt. a 
DDOP-1.1.1/A kódszámú, a Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztését célzó pályázatot 
benyújtsa. (1.sz. melléklet) A pályázattal a cég – mint az Ipari Park működtetője – a Tröszt 
utcai út II. ütemének, az Altáró út egy szakaszának, az Altáró út és Patak utca közötti 
szakasznak az útépítési, felújítási munkáira, továbbá ezen szakaszok közvilágítási hálózatának 
kiépítésére kívánt támogatást elnyerni. 
A pályázatot a DDRFÜ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet 2012.07.27. napján 
befogadta és megkezdte a pályázat tartalmi értékelését. A szervezet 2012. október 30-i 
levelében tájékoztatta pályázót, hogy 156.314.929,-Ft elszámolható költség elfogadása mellett 
a pályázatot 78.157.464,-Ft összegű támogatásban részesíti (2.sz.melléklet). Ezek 
természetesen nettó összegek, mivel a Fűtőerőmű Zrt. ÁFA visszaigénylő, tehát az ÁFA nem 
képezheti a támogatás részét.  
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat november 20-ig kellett 
beküldeni. 
A fentiekben már említett képviselő-testületi határozat 5. pontja rendelkezik arról is, hogy a 
pályázati felhívás előírásaival összhangban Komló Város Önkormányzata a teljes 
elszámolható projektköltség legfeljebb 25 %-ig önerő kiegészítést biztosít pályázó részére, 
mely támogatás részét képezik az önkormányzat által az előkészítés során már 
megfinanszírozott költségek (Tervezési, földmérői, eljárási díjak). 
A közreműködő szervezet által elfogadott 156.314.929,-Ft elszámolható költség alapján az 
önkormányzat legfeljebb összesen 39.078.732,-Ft önerő kiegészítő támogatást nyújthat a 
Komlói Fűtőerőmű részére. Ezen összegen belül a pályázat előkészítése során 
önkormányzatunk már kifizetett 2.976.450,-Ft-ot a már említett szolgáltatásokra.  A jelzett 
testületi határozat értelmében ez az összeg is az önerő kiegészítési támogatás része. A 
támogatás pénzügyi szempontból úgy oldható meg, hogy az önkormányzat egy, a Fűtőerőmű 
Zrt. által megnyitott alszámlára utalja a 39.078.732,-Ft-ot, majd az előkészítési költségként 
korábban felmerült és önkormányzat által kifizetett 2.976.450,-Ft összeget számlázza a 
Fűtőerőmű Zrt. felé, melyet a cég az átutalt támogatásból kiegyenlít.  
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (III.8.) számú rendelet 8. sz. mellékletében a 
tárgyi pályázat önerejének biztosítására 63,5 millió forint került elfogadásra, mely előirányzat 
terhére a szükséges mértékű önerő-kiegészítés biztosítható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a pályázatban 
szereplő infrastruktúra fejlesztés érdekében a bizottságok állásfoglalása figyelembevételével 
döntsön az önerő kiegészítés biztosításáról.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Pályázati önerő-kiegészítés biztosítása a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a DDOP-1.1.1/A kódszámú, a „Komlói Ipari Park 
infrastrukturális fejlesztése című pályázat megvalósítása érdekében 39.078.732,-Ft 
önerő-kiegészítő támogatást nyújt a pályázó Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére.  

 



Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos fejlesztési célú pénzeszköz 
átadás-átvételi megállapodást  megkösse. 
 
Határidő:  2012. december 10. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. Felkéri a polgármestert kezdeményezze, hogy a Fűtőerőmű Zrt. nyisson pályázati 
alszámlát a támogatási összeg elkülönített kezelése érdekében.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 3.   Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, valamint intézkedjen a 
Fűtőerőmű Zrt. alszámla nyitását követően tárgy évben a támogatási összeg alszámlára 
történő utalásáról, és az eddig felmerülő, a pályázat előkészítésével összefüggő 
2.976.450,-Ft  költség Fűtőerőmű Zrt. részére történő számlázásáról.  
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
4. A Képviselő-testület utasítja a Komlói Fűtőerőmű Zrt. vezetőjét, hogy az 

önkormányzat által számlázott előkészítési költség kiegyenlítéséről az átadott 
támogatási pénzeszköz terhére haladéktalanul gondoskodjon. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Mayerhoff Attila vezérigazgató 

 
 

 
 
Komló, 2012. november 20. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 



1. sz. melléklet 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2012. május 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

79/2012. (V.23.) határozata 
 

Az Ipari Park útjainak fejlesztéséről 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Gazdasági, településfejlesztési 
és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata figyelembevételével – megtárgyalta az 
Ipari park útjainak fejlesztéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tájékozódott a komlói Ipari Park útfejlesztéseivel kapcsolatos 
tervezett beruházásokról, az ehhez szükséges előkészítő munkákról és azok várható 
költségéről. 

2. Komló Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonosként jóváhagyja, hogy a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. a DDOP-1.1.1/A kódszámú a komlói Ipari Park infrastrukturális 
fejlesztését célzó pályázatot benyújtsa. 

3. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati kiírásban előírt feltételek 
teljesítése érdekében a Komlói Fűtőerőmű Zrt. kizárólagos tulajdonosaként a céggel 
együttesen kéri, hogy az Ipari Parki cím birtokosa Komló Város Önkormányzata 
legyen. Felhatalmazza a polgármestert, egyben felkéri a cég vezérigazgatóját, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg, a megállapodásokat írják alá.  

4. A képviselő-testület a Komlói Ipari Park működtetőjéül kijelöli a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt.-t, és felhatalmazza a polgármestert, illetve felkéri a vezérigazgatót, hogy az erre 
vonatkozó megállapodást kössék meg. 

5. A képviselő-testület a város költségvetéséről szóló 3/2012. (III.8.) számú rendelet 8. 
számú mellékletében az ipari park útfejlesztéseire rendelkezésre álló keretösszeg 
erejéig a teljes projektköltség legfeljebb 25 %-áig terjedő önerő kiegészítést a pályázó 
részére biztosítja. A támogatás részét képezik az önkormányzat által eddig 
finanszírozott előkészítési költségek. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
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