
 
K I V O N A T 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

42/2021. (II. 22.) sz. határozata 
 

Pályázat benyújtása a Komlói szennyvíztelepen az iszapkezelés során 
keletkezett biogáz hasznosítás re-konstrukciós munkáinak támogatására 

 
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 
30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az 
alpolgármesterrel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció támogató véleményének 
figyelembevételével, valamint a Komló Összeköt Egyesület frakció 1. sz. melléklet szerinti 
véleményének ismeretében, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Komló Város Önkormányzat jóváhagyja a Komlói Szennyvíztelepen az iszapkezelés során 
keletkezett biogáz hasznosítás hatékonyságának javítása érdekében pályázat benyújtását az 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által meghirdetett „Víziközművek 
Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra – VÁRA-ÉMI-2020” tárgyú 
pályázati felhívásra. 

 
A beruházás teljes bekerülési költsége nettó 36.000.000,- Ft, melyhez Komló Város 
Önkormányzat összesen nettó 10.800.000,- Ft saját forrást biztosít a 2020 évi víziközmű 
bérleti díj (eszközhasználati díj) előirányzat terhére. 
Komló Város Önkormányzat utasítja a jegyzőt, hogy a saját forrás összegét a 2020 évi 
eszközhasználati díj részeként a 2021. évi költségvetésben szerepeltesse.  

 
Határid ő:   2021. március 16. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

    
2. A Komló Város Önkormányzat elrendeli a pályázati dokumentáció határidőre történő 

benyújtását, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételét. 
 
Határid ő:  2021. február 26. 
Felelős:  Polics József polgármester   

 
Komló, 2021. február 22. 

  Polics József 
polgármester 

 
 
 
 



 
1. sz. melléklet 

 

Dr. Barbarics Ildikónak, a Komló Összeköt Egyesület frakció vezetőjének az ügyintézőhöz - elektronikus 

levél formájában – intézett véleménye: 

„Kedves Józsi! 

 

A KÖT frakció támogatja az előterjesztést azzal, hogy az önkormányzat által fizetendő önrész  a kalkulált 

nyereségből a költségvetésbe kerüljön visszapótlásra max. 5 éves intervallumban. 

 

Szép napot! 

 

dr.Barbarics Ildikó 

farkcióvezető” 

 

 


