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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be „Szent Borbála Otthon 
épületenergetikai korszerűsítése Komlón” címmel, amit a Magyar Államkincstár Baranya 
Megyei Igazgatóság vezetője 396.723.800,- Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélt. A 
projekt megvalósulási időszaka 2017. július 1-től 2019. szeptember 30-ig tartott. 
Ennek keretében Komló Város Önkormányzat a Szent Borbála Otthon 7300 Komló, Pécsi út 
42. szám alatti telephelyének energetikai korszerűsítését valósította meg. 
 
A pályázat tekintetében a Pénzügyminisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztály, mint 
Irányító Hatóság 2019. május 14-én szabálytalansági eljárást kezdeményezett. Az eljárás tárgya 
az volt, hogy a projekt terv és az energetikai számítások vonatkozásában Komló Város 
Önkormányzat megszegte a részekre bontás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket, azaz 
megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 19. § (1) bekezdésében 
foglaltakat. Az Irányító Hatóság 2019. június 28-án kezdeményezte a Közbeszerzési Hatóság 
hivatalbóli eljárását, hivatkozva arra, hogy a szabálytalansági gyanú közbeszerzési jogsértéssel 
kapcsolatos. 
A Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzési Hatóság nevében megvizsgálta a beszerzési 
eljárásokat és 2019. szeptember 9-én kelt határozata alapján megállapította, hogy az 
önkormányzat a Kbt. 19. § (1)-(2) bekezdéseinek megsértésével a Kbt. 4 § (1) bekezdését is 
megszegte. A Döntőbizottság a közbeszerzés jogtalan mellőzésére tekintettel 200.000,- Ft, 
illetve az érvénytelenség jogkövetkezményeként további 100.000 Ft bírságot szabott ki Komló 
Város Önkormányzattal szemben. A döntés ellen szeptember végén keresetlevél került 
benyújtásra a Fővárosi Törvényszékhez, aki 2020. január 22-re tűzte ki a tárgyalás időpontját. 
A bíróság a Döntőbizottság határozatát a közlésére visszamenőleges hatállyal megsemmisítette, 
tekintve, hogy a Kbt. 197. § (8) bekezdése szerint hatályba lépő rendelkezések (döntőbizottsági 
hatáskör az érvénytelenség megállapítására, érvénytelenség jogkövetkezményének 
alkalmazására) folytán e hatáskör csak a 2018. január 1-je után megkezdett beszerzések, 
közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szerződés alapján megkötött szerződések tekintetében 
értelmezhető. Ezen felül meghagyta a Döntőbizottságnak a megismételt eljárásra vonatkozóan, 
hogy a hivatalbóli kezdeményezésben foglaltakat ismételten vizsgálja meg, értékelje, hogy 
megtörtént-e a jogsértés vagy sem, és e körben hozza meg a határozatát. A Döntőbizottság ezt 
követően a kiszabott bírságot és perköltséget március elején vissza is utalta önkormányzatunk 
részére. 
  
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága a Fővárosi Törvényszék által hozott 
ítélettel szemben, a törvényes határidőn belül felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a 
Kúriához.  A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság a Kfv.III.37.418/2020/2. iktatószámú 
végzésével a kérelmet 2020. május 20-án befogadta, majd Kfv.III.37.418/2020/6. számú 
ítéletével hatályban fenntartott Fővárosi Törvényszék 107.K.700.452/2019/11. számú ítéletével 
a korábbi határozatott megsemmisítette és a Döntőbizottságot új eljárás lefolytatására kötelezte. 
A Közbeszerzési Döntőbizottság új eljárás keretén belül felülvizsgálta a beszerzési eljárásokat 
és a 2021. február 25-én kelt határozata alapján ismételten megállapította, hogy az 
önkormányzat megsértette a Kbt. 19.§ (1)-(2) bekezdését, ill, azon keresztül a Kbt. 4 § (1) 
bekezdését. A Döntőbizottság a közbeszerzés jogtalan mellőzésére tekintettel 200.000,- Ft 
bírságot szabott ki Komló Város Önkormányzattal szemben, ami 2021. március 2-án a 
megadott bankszámlaszámra elutalásra került. Önkormányzatunk a döntés ellen ismételten 
fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, közigazgatási per keretén belül. 
A Pénzügyminisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztály 2021. március 11-én kelt 
levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat a szabálytalansági eljárás lezárásáról és a kifizetett 



támogatásból (11.557.000,- Ft) 2.889.250,- Ft támogatás elutasításáról döntött. Erre 
vonatkozóan 2021. március 29-én a határozat ellen jogorvoslati kérelem került előterjesztésre. 
A jogorvoslati eljárásban a Fővárosi Törvényszék 103.K.702.488/2021/10. számon a felperes 
Komló Város Önkormányzat keresetét elutasította.   
 
Mivel a Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón című, TOP-3.2.1-15-
BA1-2016-00001 azonosítószámú pályázat kapcsán megszületett a Fővárosi Törvényszék 
felperes Önkormányzat keresetét elutasító döntése, így kértük a Magyar Államkincstárt, hogy 
a támogatási szerződés felfüggesztését szűntesse meg.  
 
Az elutasító döntés értelmében az Irányító Hatóság döntése a jogsértés ténye tekintetében 
megalapozott.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdés alapján szabálytalanság 
megállapítása esetén a Kedvezményezett a visszavonással érintett támogatás összegét a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) 6:47. §-a szerinti kamattal növelt mértékben, a visszafizetésre kötelezés 
közlésétől számított harminc napon belül köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő 
időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésének napja. 
 
A Magyar Államkincstár EU Támogatási Főosztály Felülvizsgálati Osztály, 2022. március 30. 
napján érkeztetett levelében felszólította az Önkormányzatot, hogy 30 napon belül 2.889.250, 
-forint tőkét, és 124.265,-forint ügyleti kamatot fizessen vissza azzal, hogy az ügyleti kamat 
2022. március 30. napjától naponta 190,- forint összeggel növekszik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével a tájékoztatást vegye tudomásul, illetve biztosítsa a visszafizetési 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezetet.   
 
Az ügy állásáról a Képviselő-testület tájékoztatása a beszámolók keretében - többek között a 
2021. szeptember 30. és 2022. február 24. napján tartott képviselő-testületi ülésen - 
folyamatosan és részletesen megtörtént. 
 
 

 
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 Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése  
Komlón” című, TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú projekt kapcsán visszafizetési 
kötelezettség” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú projekt kapcsán 
keletkezett visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a „pályázati visszafizetési keret” tartalék előirányzat 
terhére 2.889.250, -forint tőke, és 2022. május 2. értéknapnak megfelelő 130.725,-forint 
ügyleti kamat jogosult részére történő visszafizetéséről, a visszafizetési felszólításban 
meghatározottak szerint gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2022. május 02. 
Felelős: Polics József polgármester 



 
3. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az 

előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2022. június 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
 

    
Komló, 2022. április 12. 
 
        Polics József 
        polgármester  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 










