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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzatának TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú 
„ Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése 
Komló-Körtvélyes városrészben” című projektje keretében került sor a körtvélyesi 
városrészben, a Határ úton összesen 6 db ipari, gazdasági tevékenységre alkalmas ingatlan 
közművesítésére. A 6 db ingatlan között található a 1545/15 hrsz-ú, amelyet az önkormányzat 
ingyenesen átadott a Magyar Állam részére büntetés-végrehajtási létesítmény építése céljából. 
 
Amint arról a képviselő-testület már korábban tájékoztatást kapott, a fenti projekt 
Közreműködő Szervezete a 2020. október 16-i levelében értesítette az önkormányzatot, hogy 
mivel európai uniós támogatás nem használható fel ilyen jellegű beruházásokra (un. dedikált 
infrastrukturális fejlesztésnek minősül), ezért az önkormányzatnak az 1545/15 hrsz-ú ingatlan 
közművesítésének a költségét vissza kell fizetni. Az értesítés alapján az önkormányzat 
2020.11.18-án 14.107.837,- Ft támogatást visszafizetett a támogató felé. 
 
Ahogyan az szintén ismert, a Belügyminisztérium 2021. áprilisában tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a Komlóra tervezett büntetés-végrehajtási létesítmény mégsem épül 
meg. Az ingatlan átadására vonatkozó szerződésben foglaltak alapján amennyiben a BV 
létesítményt az állam nem valósítja meg, úgy az ingyenesen átadott ingatlant az önkormányzat 
visszakapja. A szerződésben foglaltak alapján az önkormányzat több körben is kérelmezte, 
hogy az 1545/15 hrsz-ú ingatlan mielőbb visszakerüljön az önkormányzat tulajdonába, így 
teljesíteni lehet a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 számú pályázatban vállalt kötelezettségeket 
és az ingatlan hasznosíthatóvá válik az érdeklődő gazdasági szereplők számára. A tulajdonba 
történő átvétel jelenleg még folyamatban van. 
 
A BV létesítmény építésének meghiúsulása, illetve a terület önkormányzati tulajdonba történő 
visszakerülése kapcsán az önkormányzat több körben folytatott egyeztetést az európai uniós 
támogatások Iránytó Hatóságával, valamint a Közreműködő Szervezettel annak érdekében, 
hogy a visszafizetett támogatáshoz az önkormányzat hozzájusson. Az egyeztetések 
eredményeként a Támogató útmutatása alapján az alábbi lépésekre van szükség: 
 
1) Mivel az 1545/15 hrsz-ú ingatlan közművesítésének költségét az önkormányzat 
visszafizette a Támogató felé, ezért első körben ezt az ingatlant ki kell venni a TOP-1.1.1-15-
BA1-2016-00001 számú projektből. 

2) Mivel várhatóan az 1545/15 hrsz-ú ingatlan visszakerül az önkormányzat tulajdonába, ezért 
az ingatlan beemelhető újra a projektbe és az arra eső költséget, mint többlettámogatást az 
önkormányzat megigényelheti. 

Az 1) pontban szereplő támogatási szerződés módosítását a Magyar Államkincstár, mint 
Közreműködő Szervezet saját hatáskörben elvégzi, míg a 2) pontban szereplő 
többlettámogatási kérelmet az önkormányzatnak kell kezdeményeznie. 
 
Amennyiben a fent részletezett többlettámogatási igény pozitív elbírálásra kerül, úgy az 
önkormányzat a korábban visszafizetett támogatáshoz hozzájuthat. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
 



Határozati javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint 
a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a TOP-
1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, 
valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című projekthez 
kapcsolódó többlettámogatás igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.  Komló Város Önkormányzat a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, 

„ Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának 
kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az 
1545/15 hrsz-ú ingatlan közművesítésére bruttó 14.107.837,- Ft összegű 
többlettámogatási igény benyújtását határozza el. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegű többlettámogatás 
iránti kérelem, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat támogatása iránti kérelem 
benyújtásáról gondoskodjon. 
 

Határid ő: azonnal  
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

 
Komló, 2022. szeptember 19.  
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 


