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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 18-i és a 2016. március 3-i 
ülésén tárgyalta a „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című pályázat benyújtása” tárgyú 
előterjesztést, melyet a 15/2016. (II.18.) számú, majd annak módosítását a 33/2016. (III.3.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
Ezen határozatok alapján Komló Város Önkormányzata „A Komló város területén lévő piac 
és vásárcsarnok rekonstrukciója” címmel támogatási kérelmet kíván benyújtani a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága felé. 
 
A 2016. február 18-i előterjesztésben jeleztük, hogy a fejlesztendő piac és vásárcsarnok 
területének teljes projekt költsége az előzetes szakértői kalkulációk alapján várhatóan bruttó 
420 millió forint, amely tartalmazza a projekt előkészítéséhez, szakmai megvalósításához és a 
beruházáshoz kapcsolódó költségeket. 
Azonban az összköltség számítása során a beruházási érték, mint nettó érték került 
megállapításra, miután a tervezett korszerűsítés építési engedély köteles tevékenység. 
Ugyanakkor a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános 
forgalmi adó megfizetésére a szolgáltatásnyújtás igénybevevője köteles, azaz jelen esetben 
várhatóan Komló Város Önkormányzata. 
Ennek pontos tisztázása érekében a Közreműködő Szervezet felé tisztázó kérdést nyújtottunk 
be (lásd jelen előterjesztés 1. sz. melléklete), de az előterjesztés kiküldésének időpontjáig erre 
érdemi válasz nem érkezett, így szükségesnek látjuk, hogy a projekt teljes költségvetésének 
tekintetében a támogatási kérelem benyújtása során az áfával terhelt összeg kerüljön 
igénylésre. Amennyiben e tekintetben a későbbiekben állásfoglalást kapunk a Közreműködő 
Szervezettől, akkor természetesen annak megfelelően fogunk eljárni. 
 
A fentiek alapján indokolt a korábban hozott 15/2016. (II.18.) sz. és 33/2016. (III.3.) sz. 
testületi határozat módosítása annak érdekében, hogy a benyújtandó pályázati anyag a 
törvényi szabályozásoknak megfeleljen. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a módosított határozati javaslatot fogadja 
el!  
 
 
Határozati javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „TOP-1.1.3-15 számú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” című pályázattal kapcsolatos 15/2016. (II.18.) és 33/2016. (III.3.) 
határozatok módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
című pályázat benyújtása” tárgyú 15/2016. (II.18.) és 33/2016. (III.3.) határozatai az alábbiak 
szerint módosulnak: 
 

1.) A Képviselő-testület a TOP-1.1.3-15 számú pályázati konstrukció keretében 
jóváhagyja a „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra  „A Komló város 
területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázat benyújtását, 
legfeljebb bruttó 500 millió Forint összköltséggel. A képviselő-testület a pályázat 



menedzsment lebonyolítására a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a Baranya 
Megyei Önkormányzattal kíván együttműködési megállapodást kötni. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, a 
szükséges dokumentumok aláírására és a Baranya Megyei Önkormányzattal az 
együttműködési megállapodás megkötésére. 
 

2.) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” című felhívás alapján a támogatást igénylőnek a projekt regionális 
beruházási támogatással érintett elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt 
saját forrással kell rendelkeznie. Ugyanakkor a felhívás önerőre vonatkozó 3.8 pontja 
szerint a biztosítandó önerő központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül Komló 
Város Önkormányzata, mint pályázó részére.  
 

3.) A Képviselő-testület a 2.) pontban foglaltak figyelembe vételével kéri a teljes önerő 
biztosítását. 
 

4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 
összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja.  

 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2016. március 22. 
 
        Polics József 
       polgármester 
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