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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 „Körtvélyesi 1545/18 hrsz.-ú út melletti gazdasági és különleges terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15.)” tárgyú előterjesztést, melyet a 16/2016. 
(II.18.) számú, majd annak módosítását a 32/2016. (III.3.) számú határozatával hagyta jóvá. 
Ezen határozatok alapján Komló Város Önkormányzata „Iparterületek elérhetőségének 
megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” 
címmel 2016. április 19-én támogatási kérelmet nyújtott be a Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatósága felé. 
 
A pályázati rendszer egyik sajátossága, hogy a támogatási kérelemben már meg kellett adni a 
beruházás becsült költségét, valamint a kiépíteni kívánt közművek hosszát, azonban a 
részletes tervezést és ahhoz kapcsolódóan a tételes költségvetéseket a már nyertes pályázat 
első szakaszában kell majd elkészíteni. Külső tervező szakemberek bevonásával próbáltuk a 
projekt becsült költségét úgy összeállítani, hogy az minél inkább közelítsen a részletes 
tervezést követően kialakuló költségekhez.  
 
A projekt keretében kialakítani kívánt ipari területek ivóvíz ellátásával és 
szennyvízelvezetésével kapcsolatban első körben az ingatlanok ellátásához közvetlenül 
szükséges vezetékszakaszok kiépítését kalkuláltuk a projekt költségvetésében. A Baranya-Víz 
Zrt.-vel időközben történt többszöri egyeztetés eredményeként megállapítást nyert, hogy a 
tervezett vízigények, valamint a biztonságos üzemeltetés megvalósítása érdekében további 
beavatkozások szükségesek több ponton is a körtvélyesi vízi közmű hálózaton. Ezeknek a 
többlet felújításoknak, átépítéseknek a becsült költségigényét a szolgáltató, illetve a tervezők 
felmérték, amely szerint az ivóvíz- és szennyvízvezeték kialakításának költsége az eredetileg 
tervezett bruttó 36 millió Ft helyett 61,7 millió Ft. Ebből következően a projekt teljes 
költségigénye is megnövekedett ezzel a többlettel a korábban jóváhagyott 270 millió Ft-ról 
295,7 millió Ft-ra. A projektben tervezett egyéb költségek nem változtak. A támogatási igény 
a 295,7 millió Ft-os költséggel került benyújtásra. 
 
A fentiek alapján indokolt a korábban hozott 16/2016. (II.18.) sz. és 32/2016. (III.3.) sz. 
testületi határozatok módosítása. 
 

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 „Körtvélyesi különleges- és iparterületek 
fejlesztési pályázatával kapcsolatos 16/2016. (II.18.) és 32/2016. (III.3.) határozatok 
módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2016. (II.18.) és 32/2016. (III.3.) 
határozatai az alábbiak szerint módosulnak: 
 



1.) A Képviselő-testület a TOP-1.1.1-15 számú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek 
fejlesztésére” című pályázati felhívás keretében jóváhagyja az „Iparterületek 
elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-
Körtvélyes városrészben” című pályázat benyújtását, legfeljebb bruttó 295,7 millió 
Forint összköltséggel.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 

2.) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a TOP-1.1.1-15 számú, „Felhívás ipari 
parkok, iparterületek fejlesztésére” című felhívás alapján a támogatást igénylőnek a 
támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolásától függően, 
illetve a költség-haszon elemzésben kiszámolt támogatási intenzitás alapján a 
szükséges mértékű igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Ugyanakkor a felhívás 
önerőre vonatkozó 3.7. pontja szerint a biztosítandó önerő központi költségvetési 
forrásból megtérítésre kerül a helyi önkormányzatok részére.  
 

3.) A Képviselő-testület a 2.) pontban foglaltak figyelembe vételével kéri a teljes önerő 
biztosítását Komló Város Önkormányzat, mint pályázó részére. 
 

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. április 28. 
 
 
         Polics József 
        polgármester 
 


