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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programokért felelős Helyettes Államtitkársága 2014. július 28-án társadalmi egyeztetésre 

bocsátotta a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú, Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című 

pályázati felhívás tervezetét. 

 

A pályázati felhívás tervezetében az alábbi lényeges szempontok szerepelnek: 

 

A projekt fő céljai az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, ezáltal az igen 

magas energiaimport mérséklése és a környezeti ártalmak csökkentése. 

 

A konstrukció során kizárólag a közvilágítás energiatakarékos átalakítását célzó beruházások 

támogathatóak: lámpatestek, fényforrások, előtétek és az energia-megtakarítás szempontjából 

indokolt vezetékek felújítása vagy cseréje. Új közvilágítási oszlopok építése vagy a meglévő 

oszlopok cseréje nem támogatott. 

 

A projektben csak olyan helyi önkormányzat vehet részt, amely a rendelkezésre álló energiát 

kizárólag közfeladatként, közérdekből, haszonszerzési cél nélkül használja fel és e 

tevékenységet csakis államháztartási forrásból finanszírozza. 

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 2 milliárd forint. A 

beérkezett pályázatok könnyített elbírálású, szakaszos eljárás keretében kerülnek 

kiválasztásra. 

 

A nyertes pályázók működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség 

nélküli végleges juttatásban részesülnek, amely támogatás maximális mértéke 100%.  

 

A felhívás keretében olyan pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény 

minimum 6 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg az 500 millió Ft-ot. 

A projekt-megvalósítása során felmerülő költségekre utófinanszírozási és/vagy szállítói 

finanszírozási forma választható. 

 

A pályázat benyújtásának és támogathatóságának feltételei a Belügyminiszter által aláírt 

támogatói levél megléte, mely kérelem 2014. szeptember 16-án postai úton elküldésre került. 

 

Az előterjesztés készítésekor a pályázat nem került még kiírásra. A meghirdetést követően a 

pályázat benyújtására várhatóan igen rövid idő lesz, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló 

adatok alapján a projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2015. május 30-ig. 

 

Előzetes felmérések alapján jelenleg 1357 darab meglévő, nem korszerűsített lámpatest van a 

város közterületein. A beruházás során várhatóan mind az 1357 darab lámpatest fejlesztésre 

kerülne, amely jelentős megtakarítást eredményezne Komló város számára. 

Előreláthatóan a projekt teljes költsége bruttó 238.600.000.- forint, amelyből a kivitelezés 

várható költsége bruttó 215.000.000.- forint, mely költség a pályázati felhívás tervezete 

alapján 100%-ban támogatásra kerül. 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet alapján 

30,1 millió forint önrész került meghatározásra a korábban benyújtott KEOP-5.5.0/A/12-



2013-0269 "Közvilágítás korszerűsítése Komló Városában" projekthez, mely pályázat 

elutasításra került. Amennyiben a pályázati felhívás végső kiírásakor a projekt támogatási 

intenzitása 100%-ról csökkenne, azaz az önkormányzat részéről önrész biztosítása válna 

szükségessé, akkor 30,1 millió forint összegig a jelenlegi költségvetési rendelet alapján a 

forrás rendelkezésre áll. 

 

A pályázati eljárás bizonytalanságából adódóan jelenleg előre nem tervezhető, hogy a 

pályázat kiírására mikor kerül sor, változnak-e a tervezethez képest a pályázati feltételek, és 

milyen benyújtási határidő kerül a pályázati felhívásban meghatározásra. Ezért kérem a 

Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban a polgármesterre átruházott hatáskörök felhatalmazása alapján, utólagos 

beszámolási kötelezettség mellett, a pályázat benyújtásáról gondoskodhassak. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Határozati  javaslat:  

 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében az Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 

valamint Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 

megtárgyalta a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú, Közvilágítás energiatakarékos átalakítása 

című pályázat benyújtását és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által közzétett, jelenleg KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú, Közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása című projekt keretében pályázatot nyújtson be Közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása Komlón címmel és a hozzá kapcsolódó előkészítési 

intézkedéseket megtegye a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 12/2011 (V.27) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete alapján. 

 

2. A Képviselő-testület  - amennyiben a végleges pályázati kiírás önrész biztosítását írná elő 

-  az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0269 

"Közvilágítás korszerűsítése Komló Városában" pályázat önrészére rendelkezésre álló 

30.136.000.- forint összeg erejéig biztosít forrást a KEOP-2014-5.5.0./K számú, 

„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón” című pályázathoz. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 
 

 

 

Komló, 2014. szeptember 18. 

 

        Polics József 

        polgármester  


