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Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 3. melléket II. 2. pontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. 

A felhívásra települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot a három alcél közül legfeljebb 
egyre. 

A támogatás maximális mértéke függ a pályázó település egy lakosra jutó adóerő képességétől. 
Komló esetében ez az érték 16.630,- Ft/fő. A pályázati felhívás szerint 18.000,- Ft/fő értéket el nem 
érő pályázók esetében a támogatás intenzitás maximális értéke 85% lehet. 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években önkormányzatunk a három alcél közül a belterületi utak 
felújítására nyert támogatást, ezért javaslom, hogy az idei évben is közútfejlesztésre kerüljön 
benyújtásra a pályázat. 

Az igényelhető támogatás maximális összege 40 millió Ft. A felhívás szerint előnyt élveznek azok a 
pályázatok, amelyek tömegközlekedéssel érintett útszakaszok felújítására irányulnak. A 
Városgondnoksággal történt egyeztetést követően – a 2019-es pályázatból megvalósuló vásárcsarnok 
és környezete melletti Berek utca és Szilvási út felújított szakasz folytatásaként – az alábbi két külön 
hrsz alatti útszakasz valamint a kapcsolódó járda felújítását javaslom: 

- a Szilvási útnak (3642 hrsz) a Táncsics Mihály utca becsatlakozásától az Alkotmány utcáig 
tartó szakaszának és a hozzátartozó járdaszakasznak a felújítása az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint, valamint 

- az Alkotmány utca (3771 hrsz) alsó szakaszának felújítása az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint. 

 
A felújítás során sor kerül az aszfaltburkolat tejes körű felújítására, padka és szegély csere 
elvégzésére, továbbá az akna fedlapok és víznyelők cseréjére, szintre emelésére. 
 
A felújítások költsége összesen bruttó 47.060.000,- Ft. Az igényelhető 40.000.000,- Ft támogatást 
figyelembe véve a szükséges önerő 7.060.000,- Ft. 

A pályázat benyújtási határideje az elektronikus feltöltésre 2020. július 10. A felhívás szerint a 
beérkező pályázatokról a miniszter első körben 2020. október 16-ig dönt. A támogatás 
felhasználásának végső határideje 2021. december 31. A pályázat nyertessége esetén 2021-ben 
kerülhet sor a kivitelezési munkák elvégzésére, így a szükséges önerőt is a 2021. évi költségvetésben 
kell szerepeltetni. 

A későbbiek során – amennyiben ez a pályázati konstrukció megmarad – az Alkotmány utca 
következő szakaszának felújítására további pályázatokat tervezünk benyújtani.  

Amennyiben a jelen pályázat elbírálása során az igényelt maximális támogatást a pályázat nem nyeri 
el, úgy a szükséges nagyobb mértékű önerő fedezetének biztosítása érdekében vagy a műszaki 
tartalom arányos csökkentése miatt a tárgyi fejlesztéssel kapcsolatos napirendet ismét a képviselő-
testület elé terjesztjük. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a pályázat benyújtásáról. 



 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra történő pályázat benyújtását 
határozza el: 
 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 

- a Szilvási útnak (3642 hrsz) a Táncsics Mihály utca becsatlakozásától az Alkotmány utcáig 
tartó szakaszának és a hozzátartozó járdaszakasznak a felújítása az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint, valamint 

- az Alkotmány utca (3771 hrsz) alsó szakaszának felújítása az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint. 

 
A képviselő-testület Szilvási út és Alkotmány utca egymással összefüggő szakaszainak 
felújításához 40.000.000,- Ft támogatás igénylése mellett 7.060.000,- Ft saját forrást biztosít a 
2021. évi költségvetés terhére. 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 2021. évi költségvetés 
összeállítása során vegye figyelembe. 

Határid ő:   2021. február 15.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

    

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre történő 
benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

Határid ő:  2020. június 26. 
Felelős:  Polics József polgármester  

 

K o m l ó, 2020. június 16. 

 

         Polics József 
                    polgármester 
  



 

 

1. sz. melléklet 

 


