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A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás 

és bontási jegyzőkönyv jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD 
pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás igényről és a bontási jegyzőkönyv jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
1) A Képviselő-testület jóváhagyja a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bontási 

jegyzőkönyvet, továbbá jóváhagyja, hogy az eljárás során a 1.,3., és 9. részajánlati kör 
érvénytelenítésre és az 1. és 9. részajánlati kör újra meghirdetésre kerüljön. 
 

Határid ő: 2021. augusztus 31.  
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
2) A Képviselő-testület 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 
legfeljebb bruttó 36.000.000.- Ft összegű többlet támogatási igény benyújtását. 
 
 
Komló Város Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 
azonosító számú projekt kiadási főösszege 12.000.000.-Ft-ról 14.283.111.-Ft-ra, a TOP-
7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú projekt bruttó 124.000.000.-Ft-ról 
156.736.413.-Ft-ra, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú projekt pedig 
bruttó 18.000.000.- Ft-ról 18.980.476.-Ft-ra módosul. 

 

Határid ő: 2021. július 31.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
3) A többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén a Képviselő-

testület legfeljebb bruttó 36.000.000.-Ft többletforrást biztosít az önkormányzat 2022. 
költségvetésének terhére.  

 
Határid ő: 2022. január 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 



 

 
4) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy amennyiben a többlettámogatási igény 2022. 

január 15. napjáig elutasításra kerül, vagy csökkentett összeg kerül jóváhagyásra, úgy az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésének összeállítása során a teljes bruttó 36.000.000.-
Ft-ot vagy részbeni támogatás esetén a különbözetet szerepeltesse. 

 

Határid ő: 2022. január 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
 

K.m.f. 
   dr. Müller József                    Polics József  

            aljegyző          polgármester 
 


