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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 23-i ülésén tárgyalta a „Szent Borbála 
Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületenergetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)” tárgyú 
előterjesztést, melyet a 97/2016. (VI.23.) számú határozatával jóváhagyott. 
Ezen határozat alapján Komló Város Önkormányzata „Szent Borbála Otthon épületenergetikai 
korszerűsítése Komlón” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatósága felé. 
 
A 2016. június 23-i előterjesztésben jeleztük, hogy az energetikai felújítást megelőzően, a szociális 
otthon erkélyeinek beépítését tervezi az önkormányzat. Az erkélyek védőkorlátjának helyére, a 
homlokzat síkjában, az előírásoknak megfelelő magasságig parapet fal készülne, majd arra nyílászárók 
kerülnének beépítésre. A beépítés több szempontból célszerű lenne, mivel energetikai szempontból 
nagyobb eredmény érhető el, az erkélyek alapterületével megnőne a szobák alapterülete, illetve baleset 
megelőzés szempontjából biztonságosabb lenne. A beépítést a pályázatban nem lehetett elszámolni, 
így a Képviselő-testület bruttó 10 millió Ft összegű önerőt biztosított a 2017. évi költségvetés terhére. 
 
A támogatási kérelmünket jelenleg még nem bírálták el, amennyiben a közeljövőben pozitív döntés 
születne ezzel kapcsolatban, az előkészítési munkákhoz kapcsolódó közbeszerzési-, és beszerzési 
eljárások lefolytatásához szükséges időigény miatt, a beruházási munkák előreláthatólag csak 2018-
ban kezdődhetnének el. 
 
A fentiek alapján javaslom, hogy a korábban hozott 97/2016. (VI.23.) sz. testületi határozat kerüljön 
módosításra oly módon, hogy az önerőként vállalt bruttó 10 millió Ft-ot Komló Város Önkormányzat 
a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett bizottságok 
állásfoglalásának figyelembevételével a 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-3.2.1-15 számú, Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 
42. sz. alatti épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (VI.23.) határozat módosítása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. 

sz. alatti épülete energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)” tárgyú 97/2016. (VI.23.) sz. 
határozatának 4. és 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„4. ) A képviselő-testület az erkélyek beépítéséhez szükséges legfeljebb bruttó 10 millió Ft 

összeget biztosít a 2018. évi költségvetés terhére. 
 

5.) Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során a 4. pontban foglalt 
összeget vegye figyelembe.”  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
K o m l ó, 2017. március 1.    
    

Polics József 
       polgármester 



 
 

1. számú melléklet 

 
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2016. június 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
97/2016. (VI.23.) sz. határozata 

 
 

Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épülete energetikai 
korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és 
településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi u. 42. sz. 
alatti épülete energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület a TOP-3.2.1-15 pályázati konstrukció keretében 
jóváhagyja a „Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épülete 
energetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtását legfeljebb bruttó 
400.000.000 forint beruházási költséggel. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
2.) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a TOP-3.2.1-15 kódszámú, 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás 
alapján a Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti telephelyének 
felújítása 100%-os alap támogatási intenzitás mellett valósítható meg.  
 

3.) 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.  
 

4.) A képviselő-testület az erkélyek beépítéséhez szükséges legfeljebb bruttó 10 
millió Ft összeget biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.  



 
 

5.) Utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során a 4. pontban 
foglalt összeget vegye figyelembe. 

 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 


