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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. november 10-én támogatási 
kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett EFOP-
2.2.3-17 kódszámú, Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése című pályázati 
felhívásra „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése 
Komlón” címmel. 

A benyújtott pályázati anyagot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Regionális Fejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2019. március 6-án kelt 
értesítése alapján bruttó 80.735.190.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 
pályázat keretében a Pécsi út 42. szám alatti épület alagsorában kialakításra kerül 2 fő 
elhelyezésére szolgáló külső szálláshely, valamint a Vörösmarty utca 3/A szám alatt található 
Hajléktalan szálló épületének teljes korszerűsítése valósul meg.  

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás az „Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-
2.2.3-17-2017-00050” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, kettő részajánlati körben. 
Az eljárás sikeres volt és a társulás a 37/2019. (IX:26.) sz. Tct. határozatával mindkettő 
részajánlati kör esetében a Gerle Kft-t hirdette ki nyertesként. 

A beruházási munkák 2020. január 6-án kezdődtek meg a Pécsi úton, valamint a Vörösmarty 
utcai helyszínen egyaránt. A Vállalkozó 2020. január 14-én a Vörösmarty utcai beruházásánál 
akadályközlést jelentett, arra hivatkozva, hogy a válaszfalakat az építés idején alapok nélkül a 
földre építették. A Megrendelő helyszíni bejárást tartott a műszaki ellenőrrel közösen, amely 
során megállapítást nyert, hogy az akadályközléseként bejelentett probléma ténylegesen 
fennáll. A Vállalkozó által készített árajánlat szerint a pótmunka elvégzése bruttó 2.007.749,- 
Ft bekerülési költséggel megvalósítható. A projekt költségvetésében szereplő tartalék keret 
felszabadításával, illetve egyes költségvetési sorokon lévő maradvány értékek 
átcsoportosításával a fedezet biztosítható. 

A pótmunka megrendelése szerződésmódosítással jár, amit utólagos ellenőrzés céljából meg 
kell küldeni a Közreműködő Szervezet részére. A szerződésmódosítás ellenőrzését követően 
lehetséges csak módosítási igényt benyújtani a tartalék keret felszabadítására, illetve egyes 
költségvetési sorokon lévő maradvány értékek átcsoportosítására. 

Így még a szerződésmódosítás aláírását megelőzően a fedezetet biztosítani kell, ezért a projekt 
megvalósítása érdekében szükséges, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mint a Hajléktalanszálló kizárólagos finanszírozója döntsön a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás részére a fejlesztési költség megelőlegezéséről a 2020. évi 
költségvetés terhére, többlet fejlesztési célú finanszírozás biztosításával. 
 
A szerződésmódosítás utólagos jóváhagyása esetén a megelőlegezett költséget a Közreműködő 
Szervezet a támogatott Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás számára 
folyósítja. 
  
A Társulás ezt követően tárgyévi fejlesztési finanszírozásának az egyidejű csökkentése mellett 
– reményeink szerint tárgyévben belül – tudja visszautalni a megelőlegezett összeget. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 
 



 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
részére az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 számú pályázat építési beruházásához 
kapcsolódó bruttó 2.008.000,- Ft fejlesztési költség biztosítását többlet fejlesztési 
finanszírozás formájában a 2020. évi költségvetés terhére. 

 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat szerepeltetéséről a 
költségvetési rendelet készítésekor gondoskodjon. 
 
Határidő:   2020. február 28. 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást, 

hogy a tartalék keret felszabadításának, illetve a költségvetési sorokon lévő maradvány 
értékek átcsoportosításának jóváhagyását és a támogatás folyósítását követően a bruttó 
2.008.000,- Ft összeg visszapótlásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:   2020. december 31. 
Felelős:  Szeledi Katalin alelnök; Pecze Gábor alelnök 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megelőlegezésről és annak 

feltételeiről szóló megállapodást a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
írja alá.  
 
Határidő:   2020. február 20. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
                 

K o m l ó, 2020. február 3. 
 
        Polics József 
        polgármester  
 


