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Bizottság 

 

Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési 

bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 7. pont. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Meghívott: 

 

 

A határozatot kapja: 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására. A három pályázati alcél közül az egyik a belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása.  

A pályázat keretében igényelhető maximális támogatás összege 15 millió Ft. A támogatás 

mértékét a pályázó önkormányzat adóerő-képessége (a 2014. évi II. negyedéves 

költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4 %-a) alapján határozta meg a 

kiíró. Ez Komló Város Önkormányzat esetében a kiírás szerinti 0-18.000 Ft/fő kategóriába 

tartozik, az ehhez a kategóriához tartozó támogatási intenzitás: 85 %.  

Tekintettel arra, hogy a hazai decentralizált pályázatok (TEKI, CÉDE, TEUT) 2010-ben 

megszűntek, ezért az önkormányzatok azóta közvetlenül nem pályázhattak közútfelújításra. 

Bár a városban az önkormányzati utakra több százmilliós nagyságrendű fejlesztés is 

ráférne, a pályázható beruházás nagyságrendjét, valamint az egyéb (pl. a közmunkaprogram 

keretében elvégzett) felújításokat figyelembe véve javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, 

hogy az önkormányzat az alábbi műszaki tartalomra nyújtsa be pályázatát. 

1. Kossuth Lajos utca Rendelőintézet előtti szakasza (1. sz. melléklet) 

A Városgondnokság a közmunka program keretében felújította a Rendelőintézet 

előtti járdaszakaszt, útszegélyeket, valamint a gyógyszertár melletti parkolót. A 

közút aszfaltburkolatának felújításával a terület rendezése teljes körűen 

megvalósulna. A felmérés alapján a felújítandó burkolatnagyság 404 m2, a 

megvalósítás előzetesen becsült költsége bruttó 2.476.881,- Ft. 

2. Bányász utca és Vájáriskola utcai közút egy szakasza – Gagarin Általános Iskola és 

a Jó szerencsét utca közötti útszakasz (2. sz. melléklet) 

A Városgondnokság szintén a közmunka program keretében felújította Gagarin 

Általános Iskola melletti közterületet, valamint a Kökönyösi (volt Sallai utcai) 

Óvoda felőli oldalon a járdát, parkolót, így ennek az útszakasznak a felújításával 

ennek a területnek az állapota is jelentős mértékben javulna. Az útburkolat felújítás 

nagysága itt kb. 1.900 m2, becsült beruházási költsége bruttó 9.935.909,- Ft. 

3. Körtvélyes bevezető út (3. sz. melléklet) 

Az 1. és 2. pontban szereplő fejlesztések költségigényét, valamint a maximális 

támogatás és a hozzá tartozó saját rész összegét, bruttó 17.647.000,- Ft beruházási 

összeget figyelembe véve a fennmaradó összeg bruttó 5.234.210,- Ft. A 

városrészben felújításra szorulna a hídtól a buszfordulóig terjedő útszakasz, 

valamint a Nagyszántó és Hegyhát utcában lévő egyes útszakaszok is. Ezen 

felújítások költségigénye a teljes megpályázható összeget is meghaladná, ezért 

javaslom, hogy jelen pályázat esetében a fenti, 5.234.210,- Ft összeggel 

megvalósítható műszaki tartalom kerüljön jóváhagyásra. Ez az összeg kb. 1.270 m2 

nagyságú burkolat felújítás megvalósítására elegendő. Ez azt jelenti, hogy vagy a 

bevezető út Nagyszántó és Hegyhát utcák közötti teljes szakasza, vagy az autóbusz 

forduló és a bevezető út Nagyszántó és Hegyhát utcák közötti szakaszon részleges 

felújítás történhet meg. A pályázat benyújtásáig még sor kerül egy részletes 

állapotfelmérésre, amely alapján eldönthető, hogy melyik megoldás kerüljön 

megvalósításra. 

 

A pályázati felhívás szerint előnyt élvez a bírálatnál, ha tömegközlekedéssel érintett 

útszakaszok kerülnek felújításra. A 2. és 3. pont esetében ez megvalósul, ezért elmondható, 

hogy a pályázatban szereplő műszaki tartalom jelentős része megfelel ennek a 

kritériumnak. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 

bizottságok állásfoglalásainak a figyelembevételével az előterjesztésben szereplő 

útszakaszok pályázatban történő szerepeltetését, valamint a pályázat benyújtását hagyja 

jóvá. 

 

 

Határozati   javaslat:  

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 

gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú közutak 

felújítási pályázatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület pályázat benyújtását határozza el az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás b) 

belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél keretében támogatás 

elnyerése érdekében. A pályázat az alábbi önkormányzati tulajdonú közutak 

burkolat felújítását foglalja magában: 

a) Kossuth Lajos utcai közút egy szakasza (3611, 3612, 3616 hrsz) 

b) Bányász utca és Vájáriskola utcai közút egy szakasza (1138, 1167 hrsz) 

c) Körtvélyes városrészre bevezető út egy szakasza (1521/68 hrsz) 

A képviselő-testület felújítások költségigényét bruttó 17.647.000,- Ft összértékben 

határozza meg, melyhez 15%, azaz 2.647.050,- Ft saját forrást biztosít Komló Város 

2015. évi költségvetéséről és végrehajtási rendjéről szóló 8/2015. (III.6.) 

önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt 

lévő pályázatok önereje” előirányzat terhére. A pályázatban igényelt támogatás 

összege a fejlesztési igény 85%-a, azaz 14.999.950,- Ft. 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat és mellékletei 

benyújtására, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  2015. június 9. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 

előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes  

 

 

Komló, 2015. május 28. 

 

 

 

 Polics József 

 polgármester 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 


