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Az előterjesztés tárgya: A TOP-4.2.1-15/BA1-2016-0004 számú Komló és 
térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázat keretében 
nyilatkozattétel az energiahatékonyságot érintő fejlesztésekről  
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A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés  

 
Meghívott: 
 

- Elmontné Popán Ildikó intézményvezető – Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

- Kasziba Zsuzsanna intézményvezető – Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 
Központ  7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

 
 

A határozatot kapják: 
 

- Elmontné Popán Ildikó intézményvezető – Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

- Kasziba Zsuzsanna intézményvezető – Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató 
Központ  7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a 13/2016. (II. 18.) sz. határozatában 
egyetértett azzal, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pályázatot 
nyújtson be a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra. A támogatási kérelmet 2017. május 29-én a 
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság vezetője 150.000.000,- Ft összeggel 
támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt időszak 2017. július 24-től 2018. június 30-ig tart. 
 
A pályázat első mérföldkő elérésének dátuma 2017. október 25-e, melynek során a 
Közreműködő Szervezet a Támogatási Szerződés szerinti projekt tartalmat a Pályázati 
Felhívásban foglalt előírások szerint felülvizsgálja.  
 
A 2016. augusztus 16-tól hatályos Pályázati felhívás 3.2.1. Energiahatékonyságot érintő 
fejlesztések pontjában, illetve a 3.2.2 A projekttel kapcsolatos műszaki elvárások pontban 
leírtak szerint az építési beruházásokkal érintett projekthelyszínek vonatkozásában 
nyilatkozattételi és teljesítési kötelezettség áll fenn. A településeknek nyilatkozniuk kellett 
arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban előírt Tanúsítási Kormányrendelet szerinti 
„DD- korszerűt megközelítő” energetikai kategóriát egyéb pályázati forrásból vagy önerőből 
biztosítja a projekt záró időpontjáig. A nyilatkozat tartalma általános jelleggel került 
megfogalmazásra a Közreműködő Szervezet kérésére, így attól függetlenül, hogy annak 
második bekezdése Komló esetében nem releváns, szükséges volt arra vonatkozóan is 
nyilatkoznunk. (1. számú melléklet) 
 
A projektben szereplő komlói Rendelőintézet (7300 Komló, Kossuth L. u. 103.) épülete az 
előzetesen elkészített energetikai tanúsítvány alapján jelenleg is a „DD- korszerűt 
megközelítő” energetikai kategóriába tartozik, így Komló Város Önkormányzatának az 
energetikai fejlesztéshez kapcsolódóan kötelezettsége nem áll fenn, tehát e célra saját forrás 
biztosítására nincs szükség. 
 
A pályázat végrehajthatósága érdekében szükséges, hogy a települési önkormányzatok - a 
Társulás közös érdekeit figyelembe véve – képviselő-testületi határozat formájában erősítsék 
meg a nyilatkozat tartalmának tudomásulvételét, a teljesítési kötelezettség vállalását. Komló 
Város Önkormányzat képviseletében eljárva a szükséges nyilatkozatot - a 2017. október 25-i 
határidőre tekintettel – megtettem, és kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől annak utólagos 
jóváhagyását!   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjék! 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „TOP-4.2.1-
15/BA1-2016-0004 számú Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex 
fejlesztése pályázat keretében nyilatkozattétel az energiahatékonyságot érintő fejlesztésekről” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 



 
 

1.) A képviselő-testület tájékozódott arról, és tudomásul veszi, hogy a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1-15/BA1-2016-0004 számú 
Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése című pályázat 
végrehajtása során az 1. számú mérföldkő teljesítéséhez szükséges a partner önkormányzatok 
részéről nyilatkozattétel a megvalósítási helyszínek energetikai fejlesztésére vonatkozóan. 
  
2.) A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező nyilatkozat tartalmát 
megismerte, és annak polgármester által történő aláírását utólagosan jóváhagyja. 
 
3.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázat Komlón 100%-os támogatási intenzitás 
mellett valósítható meg. 
 
4.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a pályázatban a szakmai tartalom 
változása következik be, illetve önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb 
előterjesztést ismételten megtárgyalja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntéséről a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Tárulás Társulási Tanácsát tájékoztassa. 
 
Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
    
    
 
K o m l ó, 2017. október 24. 
 
        Polics József 
        polgármester  
  



 
 

     
1. sz. melléklet 

 

 


