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Körtvélyesi iparterület fejlesztésével kapcsolatos 16/2016.(II.18.) sz. 
képviselő-testületi határozat módosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Körtvélyesi iparterület 
fejlesztésével kapcsolatos 16/2016.  (II.18.) számú képviselő-testületi határozat módosítása” 
tárgyú előterjesztést. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti 
gazdasági és különleges terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15)” tárgyú, 
16/2016. (II. 18.) számú határozata az alábbiak szerint módosul. 
 
 
„A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „A komlói 1545/12 és 1521/51 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása után létrejövő 
1545/15, 1545/16, 1545/17 és 1545/18 hrsz-ú gazdasági célú telkek és a 1545/19 hrsz-ú 
különleges övezetbe sorolt ingatlan, valamint az azok megközelítését szolgáló 1545/14 és 
1545/22 hrsz-ú utak alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15)” tárgyú előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület a TOP-1.1.1-15 pályázati konstrukció keretében jóváhagyja a „A 
 komlói 1545/12 és 1521/51 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása után létrejövő 1545/15, 
 1545/16, 1545/17 és 1545/18 hrsz-ú gazdasági célú telkek és a 1545/19 hrsz-ú 
 különleges övezetbe sorolt ingatlan, valamint az azok megközelítését szolgáló 1545/14 
 és 1545/22 hrsz-ú utak alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázat benyújtását 
 legfeljebb bruttó 270 millió forint beruházási összköltséggel. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és a 
szükséges dokumentumok aláírására. 

 
2.) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a TOP-1.1.1-15 kódszámú, pályázati 
 felhívás értelmében az (1) pontban foglalt alapinfrastruktúra-fejlesztés 50 %-os alap 
 támogatási intenzitás mellett valósítható meg, ugyanakkor a felhívás önerőre 
 vonatkozó 3.7 pontja szerint a biztosítandó önerő központi költségvetési forrásból 
 megtérítésre kerül Komló Város Önkormányzata, mint pályázó részére. 
 
 
 
 
 



3.) A Képviselő-testület a 2.) pontban foglaltak figyelembevételével kéri a teljes önerő 
 biztosítását. 
 
4.) A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció összeállítása 
 során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve önerő igény lép 
 fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten megtárgyalja. 
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