ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. január 26-án
tartandó rendkívüli ülésére,

Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázat benyújtása és önerő biztosítása
Iktatószám: F/915/2022

Melléklet: -

A napirend előterjesztője:

Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bódán Mercédesz műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság

Egyéb megjegyzés:
Meghívott: A határozatot kapják: -

Hatáskör
SzMSz 1. melléklet II. C.) 8. pont
SzMSz 29. § (2) bek.

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló
2021. évi XC. törvény 3. melléklet (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) 3.
pontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A felhívásra települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot a meghirdetett három alcél
közül legfeljebb egyre. 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.
A támogatás maximális mértéke függ a pályázó település egy lakosra jutó adóerő
képességétől, amely Komló esetében 19.296, - Ft/fő. A pályázati felhívás szerint 18.001, 25.000 Ft/fő értéket elérő pályázók esetében a támogatás intenzitás maximális mértéke 75%
lehet.
Az igényelhető támogatás maximális összege 40 millió Ft. A felhívás szerint előnyt élveznek
azok a pályázatok, amelyek tömegközlekedéssel érintett útszakaszok felújítására irányulnak.
A korábbi években e pályázati forrásból megvalósult a Szilvási út és az Alkotmány utca alsó
és felső szakaszának felújítása, valamint egy Vis Maior pályázatból a Berek utca és a Kossuth
Lajos utca csatlakozása is korszerűsítésre került.
A jelen pályázati felhívás keretében a Berek utca (3550 hrsz.) és az Irinyi János utca (3483
hrsz.) eddig fel nem újított szakaszának felújítása történne meg.
Az igényelhető, legfeljebb 40.000.000, -Ft támogatás elnyerését figyelembe véve a szükséges
önerő mértéke 13.333.334., - Ft.
A pályázat benyújtási határideje 2022. február 4. A felhívás szerint a beérkező pályázatokat
2022. március 31-ig bírálják el. A támogatás felhasználásának végső határideje 2023.
december 31. A pályázat nyertessége esetén még a 2022. évben sor kerülhet a kivitelezési
munkák elvégzésére, így a szükséges önerőt is a 2022. évi költségvetés terhére javaslom
biztosítani.
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 napirendet ismételten a Képviselőtestület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság, és a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési bizottság
állásfoglalásának figyelembevételével 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 Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság, és a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési bizottság állásfoglalásának
figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázat benyújtása és önerő biztosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében pályázatot nyújt be:

A belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél:
A Berek utca (3550 hrsz.), illetve az Irinyi János utca (3483 hrsz.) felújítására.
A Képviselő-testület az útszakaszok felújításához 40.000.000, - Ft támogatás igénylése
mellett 13.333.334, - Ft saját forrást biztosít a 2022. évi költségvetés terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés összeállítása során a felújítási
feladatot szerepeltesse.
Határidő:
Felelős:

2022. március 31.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati dokumentáció határidőre történő
benyújtására és felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. február 4.
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2022. január 24.

Polics József
polgármester

