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A határozatot kapják: 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata 2010-ben a KEOP pályázati konstrukció keretében sikeresen 
pályázott 13 önkormányzati épület energetikai fejlesztésére vonatkozóan. A döntéshozó a benyújtott 
pályázatot teljes műszaki tartalmában támogatta és 294.412.731,-Ft támogatást ítélt meg. A 
támogatási szerződés megkötését követően lefolytatásra került az építési munkákhoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezési munkák is megvalósultak a 2011. augusztus 4. és 
december 7. közötti időszakban.  
 
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlatok ajánlati 
árai az éles verseny miatt alacsonyabbak lettek, mint a pályázatban tervezett beruházási költség. A 
megmaradó támogatást a kivitelezők által jelzett pótmunkák elvégzésére a közreműködő szervezet 
döntése értelmében nem használhattuk fel.  
 
A záró kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van és annak lezárásához szükséges, hogy az 
önkormányzat a fel nem használt támogatásról az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban 
lemondjon. Amennyiben a közreműködő szervezet minden benyújtott számlát elfogad, úgy ezek 
támogatástartalmával együtt az összes fel nem használt támogatás 38.106.422,-Ft lenne, azonban ez 
tényként még nem kezelhető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hatalmazza fel a 
polgármestert a szállítói szerződésekkel le nem kötött, fel nem használt támogatásokról való 
lemondásról szóló nyilatkozat aláírására. 

 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a „Fel nem használt támogatásról való lemondás (KEOP 
5.3.0)” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület  a KEOP-5.3.0/A kódszámú pályázathoz kapcsolódó támogatási 
szerződésben szereplő 294.412.731,-Ft támogatási összegből a szállítói szerződéssel le 
nem fedett támogatás összegéről lemond és felhatalmazza a polgármestert a lemondásról 
szóló 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-t tájékoztassa. 

Határidő:  azonnal  
Felelős:  Polics József  polgármester  
    

 
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változásának átvezetéséről a 

költségvetési rendelet soron következő módosítása során gondoskodjon. 
 

  Határidő: értelem szerint 
  Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2012. november 20. 

Polics József 
polgármester 



1. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott Polics József, mint Komló Város Önkormányzatának polgármestere (székhely: 7300 

Komló, Városház tér 3.). a KEOP keretében megvalósuló Energiahatékonyság növelése Komló 

Város Önkormányzatának intézményeiben című, KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 azonosító számú 

projekthez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatot teszem. A fel nem használt, szállítói szerződéssel 

le nem kötött támogatási összegről lemondok.  

 

Kelt: Komló, 2012. november 29. 

 
  

_______________________ 
Polics József 
Polgármester 
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