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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 24-én 
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és 

                                       az in-house beszerzés megindítása 

 

Iktatószám:  F/1199/2022,                                        Melléklet: 2 db 

 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Breitenbach József műszaki ügyintéző 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet III.C.) 6. 

pont. 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II.C.)18. 

pont 

 

Egyéb megjegyzés: 

 

Meghívott: - 

Mester Zoltán üzemigazgató – Baranya-Víz Zrt. 
 

 

A határozatot kapják: - 
Baranya-Víz Zrt. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Támogató) 

pályázati kiírást tett közzé a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott 

támogatásra. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2021.(II.22.) számú határozata és 

annak 75/2021. (III. 12.) számú módosítása alapján benyújtott pályázatot a Támogató 2021. 

március 18-án befogadta VÁRA-ÉMI-2020-059 kódszámmal, a „Komlói Szennyvíztisztító 

telep biogáz felhasználás hatékonyságának javítása” címmel, amely 2021. november 5-i 

dátummal kelt értesítés alapján pozitív támogatói döntésben részesült. 

 

A Támogatói Okiratot 2021. december 01-én írta alá és ezt követően küldte meg a Támogató.  

A beruházás teljes bekerülési költsége nettó 47.555.670,- Ft, melyhez Komló Város 

Önkormányzat összesen nettó 14.266.701,- Ft saját forrást (ez a pályázati kiírás szerint 

megkövetelt 30%) biztosított a 2020 évi víziközmű bérleti díj (eszközhasználati díj) előirányzat 

terhére a 75/2021. (III. 12.) sz. határozat szerint. 

A támogatói okirat alapján a pályázati támogatás összege 33 288 969,-Ft, előlegként ennek 70 

%-át 23 302 278 Ft-ot biztosít a Támogató, a fennmaradó támogatási összeg folyósítására a 

teljes támogatási összegről benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően 

kerül sor.  

Így a beruházási költség és a folyósított előleg különbözetét kell önerőként és megelőlegező 

forrásként biztosítani a pályázat megvalósításának időszakában.  

Tekintettel arra, hogy TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázat keretében megvalósult a Szennyvíztelep 

napelemes rendszere, a napelemes rendszer és a gázmotoros kiserőmű saját villamos hálózatra 

való kötéséhez további villamos rendszer kiépítésére van szükség. 

Az előzetes költségbecslés alapján ehhez összesen nettó 1.450.000,- Ft + áfa 391.500,- Ft = 

bruttó 1.841.500,- Ft pályázaton kívüli többletforrás kell biztosítani. 

A fenti feladatok megvalósítására a forrást a 2021 évi „víz- és szennyvízhálózat bérleti díj 

(eszközhasználati díj)” előirányzat terhére javaslom biztosítani. Az áfa visszaigénylése után a 

ténylegesen befolyó bevétel más víziközműhöz kapcsolódó célra felhasználhatóvá válik. 

 

A Közbeszerzési törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bek. j) pontja szerint a Kbt. 

rendelkezéseit nem kell alkalmazni a Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő szervezet 

másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött olyan szerződésére, amelynek célja 

közfeladatok teljesítésére, illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok 

megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az 

ajánlatkérők együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének 

kevesebb, mint 20%-a származik a nyílt piacról. 

Az „in-house” beszerzés jogi lehetőségét a közbeszerzési szakértő bevonásával, a Baranya-Víz 

Zrt.-től igényelt, erre vonatkozó pénzügyi és számviteli kimutatás figyelembevételével 

megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy jelen esetben fennállnak a közbeszerzési törvényben 

foglalt kitételek, így a „Komlói Szennyvíztisztító telep biogáz felhasználás hatékonyságának 

javítása” építési beruházást az üzemeltető Baranya-Víz Zrt. elvégezheti (1. és 2. sz. melléklet). 

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-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – 

megtárgyalta a VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés 

megindítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő testület a 75/2021(III.12.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi és a VÁRA 

ÉMI 2020 pályázat támogatói okiratával összhangban a pályázati forrásból megvalósuló 

fejlesztés értékét nettó 47.555. 670,- Ft, azaz bruttó 60.395.701,- Ft-ban, a kapcsolódó 

nem támogatott fejlesztés összegét nettó 1.450.000,- Ft azaz bruttó 1.841.500,- Ft-ban, 

mindösszesen nettó 49.005.670,- Ft azaz bruttó 62.237.201,- Ft-ban határozza meg. 

 

2. A pályázati forráshoz 30%, azaz nettó 14.266.701,- Ft önerőt biztosít a 2020 évi 

eszközhasználati díj terhére. 

 

3. A pályázaton kívüli forrásból megvalósuló fejlesztés teljes nettó összegét 1.450.000,- 

Ft-ot szintén a 2020 évi eszközhasználati díj terhére biztosítja. 

 

4. A fejlesztés megvalósulásának és elszámolásának időszakában – a pályázat részbeni 

utófinanszírozására és az Áfa későbbi időpontban történő visszaigénylésére tekintettel- 

a támogatási előlegen felüli - önerőt is magába foglaló - bruttó 38.934.923,- Ft-ot 

biztosít a 2020 és 2021. évi eszközhasználati díj terhére. 

 

5. A pályázat elszámolását és az Áfa visszaigénylését követő visszatérült összeg céljellegű 

felhasználásáról a képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt. 

 

6. A képviselő testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bek. 

j) pontja szerint az üzemeltető Baranya-Víz Zrt.-t bízza meg a „Komlói Szennyvíz-

tisztító telep biogáz felhasználás hatékonyságának javítása” építési beruházás 

kivitelezésével. Felkéri a polgármestert az „in-house” vállalkozói szerződés 

megkötésére. 

 

7. Felkéri a Polgármestert a pályázati forrás nélkül megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó 

Vállalkozási szerződés megkötésére, Komló Város Önkormányzat Beszerzési 

Szabályzata szerinti beszerzési eljárás lefolytatása után legjobb ajánlatot adó 

ajánlattevővel. 

 

Határidő:  2022. március 25. 

Felelős:  Polics József polgármester  

 

8. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet II. fordulós előterjesztésében 

az előirányzat változásokat vezesse át. 

 

Határidő:   2022. március 25. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

     

K o m l ó, 2022. február 17. 

        Polics József 

        polgármester 

  



 

 

 

1.számú melléklet 

 

 
  



 

 

2.számú melléklet 

 


