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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyfordulós pályázati felhívást tett közzé KEOP 1.3.0/9-11 
kódszámú, „Ivóvíz-minőség javítás” címmel, mely a vízminőség javításával összefüggő 
fejlesztéseket, pl. más ivóvíz bázisra történő áttérést, meglévő kutak felújítását, egyéb 
ivóvízkezelő létesítmények, műtárgyak létesítését vagy felújítását, valamint a támogatási 
összeg 20%-áig terjedően a meglévő ivóvízhálózat rekonstrukcióját is támogatja.  
 
Pályázatot önkormányzatok önállóan vagy együttműködésben, illetve önkormányzati társulási 
formában nyújthatnak be. A társulásban és a települési önkormányzatok együttműködésében 
mindazon települési önkormányzatoknak részt kell venniük, akiknek a tulajdonában lévő 
víziközművén fejlesztés történik, a projekt keretében vagyont szereznek és/vagy részt vesznek 
a projekt önrészének finanszírozásában. Az ehhez szükséges megállapodásokat az 
önkormányzatoknak a pályázat benyújtását megelőzően kell megkötnie.  
 
A projekt benyújtásának végső határideje 2013. december 31. napja. 
 
A pályázat a közműves vízellátás keretében szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, az 
előírt vízminőség biztosítására irányuló fejlesztések előkészítését, illetve megvalósítását 
segíti. A támogatási cél az Új Széchenyi Terv környezeti fejlesztéseihez, ezen belül az 
„egészséges, tiszta települések” megteremtését szolgáló beavatkozás-csoporthoz kapcsolódik. 
 

A projektben rendelkezésre álló keret 12,01 milliárd forint. A pályázati felhívás alapján a 
támogatás mértéke a beruházás nagyságától függően az alábbiak szerint alakul: 

1. A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás 
meghatározása az RMT útmutató szerint elkészített és értékelésre benyújtott 
költséghaszon elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg 
alapján történik – hasonlóan a KEOP-1.2.0 jelű szennyvízberuházási projekthez. 

2. A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás – a projektben 
szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül – egységesen az 
elszámolható költségek 90%-a. 

 
Az ivóvíz-szolgáltató műszaki és operatív vezetésével történt egyeztetés során 
körvonalazódott, hogy Ligeten és Budafán található 4-4 db ivóvíz kút termelésének beindítása 
hosszú távon megoldást jelentene hat komló-kistérségi település vízigényének helyi 
vízbázison alapuló biztosítására. A szóban forgó kutakról Komló, Magyarszék, 
Magyarhertelend, Bodolyabér, Liget, Mecsekpölöske és Mánfa vízellátásának jelentős részét 
lehetne biztosítani.  
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a beruházással érintett kutakat 17 
önkormányzati tulajdonolja, amelyből hozzávetőlegesen 33%-os arányban olyan 
önkormányzatok is tulajdonosak, akiket a vízbázis kihasználása nem érint. Ilyen pl. Pécs, 
Romonya, Hosszúhetény, stb. A pályázat előkészítéséhez szükséges ezen tulajdonosok 
hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése, illetve a pályázat benyújtásáig az esetleges 
tulajdonszerzésről velük megállapodni.  
 
A beruházás létrejötte esetén Komló Város Önkormányzata jelentős mértékben részesülnek 
annak előnyeiből, ezért a beruházással járó önrész legnagyobb része előteremtésének 
kötelezettsége is településünket terheli majd. Erre tekintettel önkormányzatunk más települési 



önkormányzati pályázókkal létrejövő együttműködése/társulása estén a gesztori feladatok 
ellátását is felvállalhatná.  
 
A pályázati kiírás alapján nem egyértelmű, hogy önkormányzatunk benyújthatja-e a 
pályázatot. Ugyanakkor a kizáró okok között szereplő 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 
hatályon kívül helyezése miatt várható a pályázati kiírás módosítása.  
Mivel évek óta várunk egy ilyen, vízbázisunk megújítására vonatkozó pályázatra, javaslom, 
hogy a képviselő-testület vállalja fel azt a kockázatot, hogy esetlegesen úgy tervezteti meg a 
beruházást, hogy a pályázatot végül nem tudjuk benyújtani. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
becslések szerint a hozzávetőlegesen bruttó 8.800 eFt tervezési költséget kockáztatjuk.  
 
Ha a pályázat benyújtható, annak egyik fontos előfeltétele a projektben résztvevő 
önkormányzatok közötti együttműködés, társulás létrehozása, a szükséges megállapodások 
előkészítése, megkötése és jóváhagyása. A több településen átívelő beruházás tervezése, a 
pályázatíró cég kiválasztása és a pályázati anyag összeállítása és benyújtása csak a szükséges 
megállapodások létrejöttét követően realizálódhatnak.  
A pályázat benyújtására nyitva álló idő nagyon rövid, de az egyes lépések összehangolt, 
rugalmas és gyors végrehajtása esetén határidőben beadható. 
 
Fentiek alapján utólagos beszámolási és jóváhagyási kötelezettség mellett kérem a Tisztelt 
Képviselő-testület felhatalmazását a projekthez szükséges előkészületek, így különösen: 
tervezési folyamatok megindítására, ehhez szükséges kiválasztási folyamatok lefolytatására, 
valamint önkormányzati - ide értve a társulás létrehozására irányuló - megállapodások 
előkészítésére és megkötésére, továbbá az ehhez szükséges dokumentumok és nyilatkozatok 
aláírására.  
 
A projekt tényleges indításáról a becsült költségek és önerő ismeretében a tervezési folyamat 
lezárultát követően külön előterjesztés alapján dönt a képviselő-testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint 
a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a KEOP 1.3.0/9-11 kódszámú 
„Ívóvízminőség-javítása” című pályázat benyújtásának előkészítéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy Komló Város Önkormányzata más 
térségbeli önkormányzatokkal - akár társulási formában - együttműködve a KEOP 
1.3.0/9-11 kódszámú „Ívóvízminőség-javítása” című pályázatra támogatási igényt 
nyújtson be.  

 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás gesztori feladatait Komló 
Város Önkormányzata felvállalja. 

 



2. A Képviselő-testület felkéri, egyben utólagos beszámolási és jóváhagyási 
kötelezettséggel felhatalmazza a polgármestert a tervezési folyamatok megindítására, 
az ehhez szükséges kiválasztási folyamatok lefolytatására, valamint a projektez 
kapcsolódó megállapodások előkészítésére és megkötésére, ide értve az 
önkormányzati együttműködési/társulási és a tulajdonviszonyok rendezéséről szóló 
megállapodásokat is.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez 

kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és a tulajdonos 
önkormányzatok hozzájáruló nyilatkozatainak beszerzésére.  

 
4. Felkéri a polgármestert, hogy az előkészített pályázat benyújtásáról szóló döntés 

érdekében legkésőbb az előkészítő folyamatok lezárultával készítsen előterjesztést a 
Képviselő-testület számára. 

 
5. Az 1. pontban foglalt pályázati előkészítésre a Képviselő-testület a várható legfeljebb 

bruttó 8.800 eFt pályázati önerőt biztosít, melyből 3.000 eFt a tárgyévi költségvetés 
terhére, míg legfeljebb bruttó 5.800 eFt a 2014. évi költségvetés terhére kerül 
biztosításra. A tárgyévben biztosított 3.000 eFt fedezete a Költségvetési rendelet 8. 
számú melléklet „pályázati előkészítés tervezési kerete” előirányzat terhére kerül 
biztosításra. 

 
6. Utasítja a jegyzőt, hogy az 5. pontban szereplő előirányzat változás átvezetéséről 

gondoskodjon, továbbá a 2014. évi költségvetés tervezése során azokat szerepeltesse. 
 

 
Határidő:     értelem szerint  
Felelős:         Polics József polgármester  
           dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
K o m l ó, 2013. október 22. 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 
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