
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
27/2022. (II. 24.) sz. határozata 

 
Fenntartható városfejlesztési stratégiát megelőző döntések 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán bizottság és a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – 
megtárgyalta Fenntartható városfejlesztési stratégiát megelőző döntések tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. sz. mellékletben szereplő beruházások 

előkészítésének megindítását azzal a feltétellel, hogy az eljárások eredménye alapján 
megkötendő szerződések hatálybalépésének feltétele a szükséges forrás rendelkezésre 
állása, amellyel kapcsolatban a Képviselő-testület egyedi előterjesztés alapján dönt. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a feltételes tervezési közbeszerzési 
eljárások megindításáról gondoskodjon.  
 
Határid ő: 2022. március 31.  
Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

   dr. Müller József                    Polics József  
    aljegyző          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. számú melléklet 
 
  A projekt 

megnevezése: 

A projekt rövid leírása: TOP+ prioritás 

1. Napelemes rendszer 

telepítése a komlói 

Szilvási bölcsőde 

épületén 

A napelemes rendszer telepítése az 

bölcsőde későbbi fenntartása során 

jelentős költségmegtakarítást 

eredményezne a település számára. 

TOP_Plusz-2.1.1-21 

- Önkormányzati 

épületek 

energetikai  

2. Napelemes rendszer 

telepítése a 

mecsekjánosi óvoda 

épületén 

A napelemes rendszer telepítése az 

óvoda későbbi fenntartása során 

jelentős költségmegtakarítást 

eredményezne a település számára. 

TOP_Plusz-2.1.1-21 

- Önkormányzati 

épületek 

energetikai  

3. Napelemes rendszer 

telepítése a komlói 

Szent Borbála otthon Jó 

szerencsét utcai 

telephelyén 

A napelemes rendszer telepítése az 

idősotthon későbbi fenntartása során 

jelentős költségmegtakarítást 

eredményezne a település számára. 

TOP_Plusz-2.1.1-21 

- Önkormányzati 

épületek 

energetikai  

4. Napelemes rendszer 

telepítése a komlói 

Szent Borbála otthon 

Liliom utcai telephelyén 

A napelemes rendszer telepítése az 

idősotthon későbbi fenntartása során 

jelentős költségmegtakarítást 

eredményezne a település számára. 

TOP_Plusz-2.1.1-21 

- Önkormányzati 

épületek 

energetikai  

5. Komló Város 

Önkormányzat 

Városgondnokságának 

épületenergetikai 

korszerűsítése 

Komló Város Önkormányzat 

Városgondnoksága település 

működésében és fenntartásában 

meghatározó szerepet tölt be. Az 

intézmény székhelye és egyben 

telephelye elhanyagolt állapotú. A 

projekt keretében megvalósításra 

kerülne az épület energetikai 

korszerűsítése: nyílászárócsere, 

szigetelés, napelemes rendszer 

telepítése, belső felújítások, amelyek 

a későbbi fenntartás során jelentős 

költségmegtakarítást jelentenének a 

település számára. 

TOP_Plusz-2.1.1-21 

- Önkormányzati 

épületek 

energetikai  

6. Nagy László utca 

felújítása 

A környék utcái a zöldváros 

programnak és az egyedi kormányzati 

támogatásoknak köszönhetően 

megújultak. Egy tömbházas sűrűn 

lakott terület gyalogos ás gépjármű 

közlekedésre alkalmas területeit kell 

újjáépíteni úgy, hogy egyidejűleg 

megújul a csapadékvíz-, ívóvíz-hálózat 

valamint a zúzalékos parkolókat 

gyephézagos parkolók váltják fel. 

TOP_Plusz-1.2.1-21 

- élhető 

települések 



 

7. Komló - Sikonda 

településrész turisztikai 

célú fejlesztése 

Turisztikai szempontból meghatározó 

Sikonda településrész fejlesztése, 

amelynek során a meglévő tóparti 

sétány és környezetének megújítása 

történne meg: sétányok, 

parkolóhelyek, pihenőhelyek, 

horgászhelyek, játszótér, futópálya 

kialakításával. 

TOP_Plusz-1.1.3-21 

- helyi és térségi 

turizmusfejlesztés 

8. Kilátó építése A Hétdomb szabadidő parkban 

turisztikai látványosság növelése  

TOP_Plusz-1.1.3-21 

- helyi és térségi 

turizmusfejlesztés 

9. Komló belváros 

közterületi fejlesztése a 

Zrínyi tértől a Templom 

térig 

Komplex közterületi fejlesztés, 

csapadékvíz, zöld infrastruktúra, 

játszó felületek, utca bútorok 

TOP_Plusz-1.2.1-21 

- élhető 

települések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


