
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. február 14-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Belvárosi óvoda felújításával kapcsolatos pályázat 
  
Iktatószám: 2666/2014. Mell: - db 
 
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. 13. 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

  
  
  
  
 
Meghívott: 
 
 
 
 
A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. 
melléklet 10. pont b.) pontjában foglaltak szerinti előirányzat lehetőséget biztosít egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére.  
 
Támogatás az alábbi célokra igényelhető: 
 
ba.) – Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására. Az 
igényelhető maximális támogatás mértéke 30 M Ft. 
bb.) – Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztésre, felújításra. Az 
igényelhető maximális támogatás mértéke 20 M Ft. 
 
Január végén jelent meg a belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendelete a fenti fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól. 
A rendelet értelmében az önkormányzat a fent jelzett célok közül kizárólag egy célra nyújthat 
be kérelmet és az adott célon belül is csak legfeljebb egy intézmény fejlesztésére. 
A támogatás vissza nem térítendő, melynek mértéke Komló esetében a teljes beruházási 
költség 80 %-a.  
 

1.) Az intézményfejlesztési támogatás alapján  
- a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,  
- óvodai nevelést, vagy 
- óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, 

felújítása támogatható. 
Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban 
fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró cserére, hőszigetelésre, a feladatellátáshoz szükséges 
eszközök, berendezések beszerzésére, illetve étkeztetést ellátó intézmény esetében 
kapacitásbővítésre igényelhető.  
Nem nyújtható támogatás: 
- az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, 
- kerítés építésére, javítására, 
- játszótéri eszköz, taneszköz, tornatermi eszköz, valamint számítástechnikai eszköz 

beszerzésére. 
 
Előnyben részesül az a kérelem, mely az intézmény fenntartási költségei csökkentését 
célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását szolgálja, valamint a korszerűsítés során 
megújuló energiaforrás hasznosítása történik.  
 

2.) A sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére történő támogatás esetén előnyben 
részesül az a felújítási program, mely alapján a felújított sportlétesítmény  
- több település kiszolgálására alkalmas, 
- több sportág befogadására válik alkalmassá, 
- akadálymentesítése megvalósul, 
- az adott területen működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói 

rendszeresen használhatják a sportlétesítményt, 
- és a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit is bővíti. 

 
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a Sportközpont és a KBSK létesítményei is pályázati 
támogatással korszerűsödtek, illetve ezen létesítmények esetében jelenleg is több energia-
megtakarítással és megújuló energiaforrás felhasználásával kapcsolatos pályázat van elbírálás 



alatt, javaslom, hogy óvodai nevelést végző intézmény felújítására nyújtsuk be támogatási 
kérelmünket. 
 
A Komló Városi Óvoda tagintézményei közül a Belvárosi Óvoda felújítását tartjuk 
indokoltnak. Ugyan ez az óvoda is a többi tagintézménnyel együtt az elmúlt 4 év során 
homlokzati hőszigetelést kapott és megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje is, azonban a 
tetőszerkezete és bádog tetőfedése rossz állapotú, több helyen beázik és a hiba nem igazán 
javítható. 
A felújított tetőszerkezetre egy – a Városház téri intézményeknél már bevált – könnyű 
acéllemez fedést terveztünk a kapcsolódó csatornák cseréjével együtt. A tetőszerkezetbe kerül 
beépítésre a hőszigetelés, mely belül gipszkarton burkolattal lesz ellátva. Így az óvoda tároló 
kapacitása is jelentősen megnő a padlástér igénybevételével. Az épület tetőszerkezetén 
napelemek elhelyezésére kerül sor, mellyel a működési költségeket csökkenthetjük. 
Az épület elektromos rendszere is elavult. Felújítása mindenképpen aktuális, melynek 
keretében sor kerül a vezetékek, szerelvények és lámpatestek cseréjére korszerűbb, 
energiatakarékos világító testek kerülnek felszerelésre. 
A tervezett felújítás, korszerűsítés kivitelezői, árajánlat szerinti beruházási költsége 
21.862.180,-Ft, melyhez legfeljebb 80 %-os támogatási intenzitás mellett legalább 4.372.436,-
Ft önerő biztosítása szükséges, ugyanis a rendelet értelmében a belügyminiszter a műszaki 
tartalom egyidejű csökkentése mellett alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is 
jogosult. A pályázati támogatás feltétele, hogy építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás 
megvalósításához a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 
%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkozatási jogviszony keretében 
közfoglalkoztatottat alkalmaz. 
 
A pályázat benyújtási határideje elektronikus úton 2014. február 13. napja, egyidejűleg 
legkésőbb a következő munkanapon papír alapon is meg kell küldeni 3 példányban a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához. Az Államkincstár a pályázat áttekintését 
és az esetleges hiánypótlást követően a pályázatot továbbítja a Belügyminisztérium felé. A 
miniszter a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. március 18-ig dönt a kérelmekről, 
majd a döntés közléséttől számított 15 napon belül sor kerül a szerződés megkötésére Ezt 
követő 10 napon belül a támogatást a Magyar Államkincstár leutalja. 
A támogatás felhasználásának végső határnapja 2015. december 31. Kedvezményezett a 
felhasználásról az éves költségvetési beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el.  
Mivel az épület tervezett felújítása rendkívül fontos és a beadási határidő elmulasztása 
jogvesztő, így szükséges volt, hogy a testületi ülés előtt a pályázat beadásra kerüljön.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével utólagosan hagyja jóvá a pályázat 
benyújtását.   
 
 
Határozati  javaslat: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda Belvárosi Óvoda 
tagintézményének (7300 Komló, Templom tér 1., 511/2 hrsz) felújításával kapcsolatos 
pályázatra vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 



1. A képviselő-testület a pályázatban szereplő fejlesztésekkel egyetért, és utólagosan a 
pályázat benyújtását jóváhagyja.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. A képviselő-testület a tervezett bruttó 21.862.180,-Ft összköltségű fejlesztéshez 
szükséges 4.372.436,- Ft összegű saját forrást a 2014. évi költségvetési 
rendelettervezet 8. sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő 
pályázatok önereje” megnevezésű előirányzat terhére biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi pályázatot a költségvetési rendelet elbírálás alatt lévő 
pályázatokat tartalmazó 8/4. sz. mellékletben szerepeltesse.  
 
Határid ő:  Költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalásáig 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2014. február 7. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


