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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) pályázati konstrukció 
keretében benyújtott alábbi két pályázat esetében szükséges az egyes költségkategóriák, valamint 
azok elszámolására vonatkozó döntést meghozni. 

1. TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 kódszámú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda 
településrész és Komló belváros között” című pályázat 

A pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés 2017. június 27-én megkötésre 
került, a projekt megvalósítása július 1-jével megkezdődött. 

A pályázati feltételekben előírtak alapján a projekthez kapcsolódóan kötelező 4 db 
közlekedésbiztonsági audit elvégzése. A 4 db audit elkészítéséből az utolsót a kerékpárút 
hálózat megépítését és forgalomba helyezését követő egy év múlva kell elvégezni. 
Tekintettel arra, hogy erre az időpontra a projekt már befejezésre, lezárásra kerül, ezért 
ennek a költsége a pályázat keretében nem számolható el. 

Beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került az az auditor, aki a legkedvezőbb 
ajánlatot adta az önkormányzat részére. A szóban forgó negyedik audit költsége bruttó 
101.600,- Ft, amelyet az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. Ez a költség 
várhatóan csak 2019-ben lesz esedékes, azonban annak érdekében, hogy az auditokat 
készítő szakemberrel a megbízási szerződést meg tudja kötni az önkormányzat, szükséges 
a pénzügyi fedezet biztosítására vonatkozó döntést meghozni. 

2. TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 kódszámú, „Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület 
alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázat 

A 2016-ban ugyanennek a projektnek a megvalósítására vonatkozó pályázat elutasításra 
került, ezért 2017. július 31-én az önkormányzat változatlan műszaki tartalom mellett újra 
benyújtotta pályázatát. 

A pályázat benyújtásának kötelező eleme Szakmai Megalapozó Tanulmány (Üzleti Terv) 
elkészítése. Tekintettel arra, hogy az idei évi pályázati feltételrendszer a tavalyihoz képest 
változott, ezért a kapcsolódó Tanulmányt is sok helyen át kellett dolgozni, illetve ki 
kellett egészíteni. A Tanulmány elkészítésére az önkormányzat árajánlatokat kért be, a 
legkedvezőbb ajánlat bruttó 1.104.900,- Ft. Ezt a költséget a pályázat elszámolható 
költségei között szerepeltettük, tehát a pályázat nyertessége esetén 100%-ban támogatásra 
kerül, azonban a pályázat elbírálásáig ezt az összeget saját forrásból kell biztosítani. 

A fenti költségek fedezetének biztosítása a költségvetési rendelet 7. számú mellékletében 
szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére történhet. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést – az illetékes bizottság 
véleményének figyelembevételével  – vitassa meg, és hagyja jóvá a fenti két pályázat esetében az 
előzőekben leírt költségek saját forrásból történő biztosítását! 
 
Határozati   javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, és a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a TOP 
pályázatokkal összefüggő költségek elszámolásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi pályázatokkal kapcsolatos költségek 
fedezetének biztosítása az önkormányzat saját forrásából, a költségvetési rendelet 7. számú 



mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat 
terhére történjen. 

 
1. TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 kódszámú, „Kerékpárút kialakítása Komló-

Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat vonatkozásában a 
közlekedésbiztonsági audit elkészítésének a projekt keretében el nem számolható 
része bruttó 101.600,- Ft költséggel. 

2. TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 kódszámú, „Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari 
terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázat vonatkozásában a Szakmai 
Megalapozó Tanulmány (Üzleti Terv) elkészítése bruttó 1.104.900,- Ft költséggel. 
Amennyiben a pályázat az idei évben elbírálásra kerül és támogatói döntést kap, a 
„Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzatot a fenti 
összeggel vissza kell pótolni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó szerződéseket az 
önkormányzat képviseletében aláírja. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester  

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti összeget a 2019. évi 
költségvetési rendelet összeállítása során szerepeltesse. A 2. pontban szereplő 
előirányzat áthúzódó részét a 2018. évi költségvetési rendelet összeállítása során 
szerepeltetni kell. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   

 
 
Komló, 2017. szeptember 18. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 


