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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat, valamint Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ (korábbi nevén: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és 
Hangversenyterem Közösségek Háza intézményegysége) 2019. évben támogatási kérelmeket 
nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-7.1.1-16 
kódszámú, „Miénk itt a tér” – A Közösségfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva 
nyílt közösségi tér kialakítása és az „Itt minden adott lesz” és „Értékeink a jövőnk” 
Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges kisléptékű infrastruktúra fejlesztés és tárgyi 
feltételek biztosítása, kialakítása című pályázati felhívásokra. 
 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú projektekkel 
kapcsolatban a Képviselő-testület 202/2021. (VII. 15.) számú határozatban (3. számú melléklet) 
biztosított 36.000.000, - Ft többletforrást, majd egy későbbi 139/2022. (X. 18.) számú határozatában 
(4. számú melléklet) 11.500.000, - Ft-os kiegészítésre, átcsoportosításra került sor. Ez utóbbi 
módosító határozat módosítására/kiegészítésére van szükség az alábbi indokokkal:  
 

− A költségvetés tervezése és a korábbi határozatok elfogadása során nem kerültek elkülönítésre 
az önkormányzat, illetve az intézményi keretek között megvalósuló fejlesztések, illetve az 
ahhoz kapcsolódó kiadási és bevételi tételek. (Az intézményi pályázat tartalékkal csökkentett 
előlege ugyanakkor az intézményi alszámlára folyt be, illetve az intézményi projekt kiadásai 
és bevételei az intézményi költségvetés részét képezik.) 

− A pályázatok támogatói okiratában szereplő tartalék (1. számú melléklet) átcsoportosítása 
folyamatban van, és nem biztos azok felhasználásának jóváhagyása és tárgyévi folyósítása, 
sem az önkormányzati, sem pedig az intézményi projektek tekintetében. 

 
A Támogató felől nem érkezett még visszajelzés a fent részletezett módosítási igényekkel 
kapcsolatban, azonban a TOP-7.1.1-16-H-ERFA pályázatokhoz kapcsolódó még fennmaradó 
vállalkozói szerződések aláírásához és vállalkozói számlák kifizetéséhez ezen, összesen 4.510.509, - 
Ft átmeneti biztosítása szükséges. A várt bevételek megelőlegezése, illetve az intézmény felhalmozási 
finanszírozásának ezzel összhangban lévő biztosítása érdekében. 
 
Ahogy ez a fentiekből következik, a 139/2022. (X. 18.), és a 202/2021. (VII. 15.) számú 
határozatokban jóváhagyva, illetve a tárgyévi költségvetésbe betervezve teljes egészében az 
önkormányzat költségvetésében szerepelnek a projektek kiadási és bevételi tételei. Ezekből a soron 
következő napirendként tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban az intézményi tételek az 
intézményi költségvetésbe kerülnek betervezésre az önkormányzati költségvetésben lévő tételek 
egyidejű csökkentése mellett. 
 
A határozat átfogalmazása miatt a 139/2022. (X. 18.) számú határozat 1. határozati pontjának 2. 
bekezdése abban a formában okafogyottá válik ugyanakkor a korábbi 6. határozati pont a 7.-9. 
határozati pontokkal kerül kiegészítésre. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pénzügyi, Ellenőrzési 
és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék! 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Képviselő-testület a 139/2022. (X. 18.) 
számú határozattal módosított 202/2021. (VII. 15.) számú határozat módosítása, TOP-7.1.1-16 



kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi egységes szerkezetű módosított határozatot hozza:   
 
1. A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 kódszámú BMX-és gördeszka pálya 

kialakítása a Közösségek Háza környezetében című pályázat II. közbeszerzési eljárás 1. Skate 
park kialakítása részajánlati körének eredményhirdetéséhez beérkezett bruttó 16.501.262 .-Ft 
összegű árajánlat figyelembevételével legfeljebb bruttó 500.000.- Ft összegű többletfedezetet 
biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 11. számú mellékletében szereplő 
Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása című keret terhére. 

 
Határid ő: 2022. október 30.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kódszámú „Miénk itt a 

tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén című pályázat megvalósítása kapcsán a 
Kamerarendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás újbóli megindítását és annak 
megvalósításához legfeljebb bruttó 4.000.000.-Ft összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. 
évi költségvetésének terhére.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet összeállítása során az előirányzat 
szerepeltetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2022. november 15.  
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (költségvetés tervezés) 

dr. Müller József aljegyző (közbeszerzési eljárás) 
 

3. A Képviselő-testület a 7300 Komló, 48-as tér teljeskörű felújítása érdekében többletmunkát 
rendel el az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal. Továbbá mentesíti 
magát a beszerzési szabályzat alkalmazása alól és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Stravaco 
Kft.-vel bruttó 6.812.989.- Ft összegben, legkorábban 2023. március 31-i fizetési határidővel 
megkösse a vállalkozási szerződést.  
 
Határid ő: 2022. november 15.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
4. A Képviselő-testület a Stravaco Kft.-vel megkötésre kerülő bruttó 6.812.989.- Ft összegű 

vállalkozási szerződés szükséges fedezetét az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy 2023. évi költségvetési rendelet összeállítása során az 
előirányzat szerepeltetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2023. február 15.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
5. A Képviselő-testület a korábbi 202/2021. (VII. 15.) határozatával összhangban jóváhagyja a 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosító számú, BMX- és gördeszka pálya kialakítása a 
Közösségek Háza környezetében megnevezésű pályázathoz, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
00229 azonosító számú, „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén 
megnevezésű pályázathoz és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú, 
Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában megnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó bruttó 36.000.000.-Ft összegű többlettámogatási igényét a jelentkező 
többletönerő igény figyelembevételével bruttó 47.500.000.-Ft-ra módosítja. Felkéri a 
polgármestert a módosított többlettámogatási igény benyújtására.  



Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TOP projektekhez kapcsolódó 
forrásszerkezet az alábbiak szerint alakul: 
 

 
Határid ő: 2022. október 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
6. A többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén a Képviselő-

testület legfeljebb összesen bruttó 47.500.000, -Ft többletforrást biztosít az önkormányzat 2022. 
és a 2023. évi költségvetése terhére. A 2023. évre áthúzódó önerő összegét a 2023. évi 
költségvetés tervezése során külön soron kell szerepeltetni.  

 
Határid ő: 2023. február 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

7. A Képviselő-testület tájékozódott a TOP-7.1.1-16-H-ERFA projektek állásáról és ennek 
ismeretében egyetért az intézményi projekt kiadási és bevételi előirányzatainak intézményi 
költségvetésben történő feltüntetésével, beleértve a korábbi határozatokban biztosított 
többletforrások és jelen határozat keretében biztosított további többletforrás rendeleti 
átvezetésével és ezzel összhangban az önkormányzati költségvetésben tervezett előirányzatok 
módosításáról.  
Ennek megfelelően a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési 
Központ intézmény bruttó 4.916.442, - Ft felhalmozási célú finanszírozásban részesül melyből 
4.416.442, - Ft a korábbi 36.000.000, - Ft-os többletönerő részbeni átcsoportosításával, 500.000, 
- Ft pedig a 2022. évi költségvetés 11. számú melléklet Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása 
előirányzat terhére biztosított.  

 
Határid ő: 2022. november 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
8. A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 kódszámú BMX-és gördeszka pálya 

kialakítása a Közösségek Háza környezetében című pályázathoz kapcsolódóan további 350.773, 
- Ft összegű forrást megelőlegez Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ intézménye számára az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 11. 
számú mellékletében szereplő Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása című keret terhére a 
pályázati tartalék folyósításáig. Amennyiben a tartalék folyósítása még 2022. éveben 

Pályázati 
azonosítószám 

Pályázat megnevezése Alaptámogatás Szükséges 
többletforrás 

Összes forrás 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-
00234 

BMX- és gördeszka 
pálya kialakítása a 
Közössége Háza 
környezetében 

12.000.000.- Ft 4.916.442. - Ft 16.916.442.- Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-
00229 

„Miénk itt a tér” nyílt 
közösségi tér 
létrehozása Komló 48-
as terén 

124.000.000.- 
Ft 

42.390.801.- Ft 166.390.801.- Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-
00170 

Közösségfejlesztést 
támogató 
infrastrukturális 
beruházás a Közösségek 
Házában 

18.000.000.-Ft 0. -Ft 18.000.000.- Ft 



megtörténik, úgy azt az intézmény köteles visszautalni a tartalék teljes összegét. Ha a tartalék 
folyósítására csak 2023. évben kerül sor akkor az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 
tervezése során intézményi felhalmozási bevételként kell szerepeltetni. 

 
Határid ő: 2023. február 15. 
Felelős:  Aranyos László intézményvezető 

 
9. A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „Miénk itt a tér” 

nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a 
költségek átcsoportosításának elfogadásáig és folyósításáig bruttó 3.395.260, - Ft összegű, a 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú, Közösségfejlesztést támogató 
infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a 
tartalék felszabadításának elfogadásáig és folyósításáig bruttó 523.176, - Ft összegű 
mindösszesen bruttó 3.918.436, -  forint többletfedezetet biztosít a 8. határozati pontban körülírt 
Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása előirányzat terhére.  
 
Határid ő: 2022. november 30.  
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 
 
Komló, 2022. november 17. 
 
 

Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. számú melléklet 
 

 

 



 
 
 



 
 
 

 



 

 
 
 



2. számú melléklet 
 

 



 



 
 



 
 
 



 



 
 



 
 
 



3. számú mellékelt 

 
 



 
 
 



4. számú mellékelt 

 
 



 
 

 



 
 

 


