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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. április 26-án  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Zrínyi Klub 2017. évi tevékenységéről 
 
Iktatószám:     2526/2018.  Melléklet: 1 db beszámoló 
     
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Végh Edina ügyintéző 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ I. melléklet III/C.) 4. pont 
 

  
  
 
Meghívottak: 
 
Kálmán Attila ügyvezető  K-House Kft. 

7300 Komló, Munkácsy M. u. 87.  
mariann@vkelektrocom.hu 

 
 
Határozatot kapják: 
 
Kálmán Attila ügyvezető  K-House Kft. 

7300 Komló, Munkácsy M. u. 87.  
mariann@vkelektrocom.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2017. (VIII.24.) sz. határozata 
értelmében, 2017. augusztus 25. napján megkötésre került a Zrínyi klub üzemeltetésére 
vonatkozó, határozatlan időre szóló közművelődési megállapodás (továbbiakban: 
megállapodás) a K House Kft. és Komló Város Önkormányzata között. 
 
A megállapodás 10./ pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
„10./ Üzemeltető vállalja, hogy a jelen megállapodásban rögzített közművelődési feladatainak 
ellátásáról évente, tárgyév március 31. napjáig beszámolót készít az Önkormányzat képviselő-
testületének részére. A beszámolás írásos formában történik, melynek terjedelme minimum 2 
db A/4-es oldal. A beszámolónak ki kell terjednie az ellátott feladatokra, megvalósított 
programokra, így különösen koncertek szervezésére, zenekari próbatermek működtetésére, a 
művelődési – és szórakoztató rendezvények bemutatására.” 
 
Az üzemeltető a fenti előírásnak megfelelően elkészítette a Zrínyi Klub 2017. évi szakmai 
tevékenységről szóló beszámolóját, mely jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
A beszámolóból megállapítható, hogy üzemeltető a Klub profiljának megfelelően, hétről-hétre 
szervez rockzenei koncerteket, valamint több helyi zenekar részére lehetővé teszi a 
próbatermek használatát. Az elmúlt időszakban a Klub és kettő próbaterem felújítása is 
megtörtént.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Beszámoló a Zrínyi klub 2017. évi tevékenységéről című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
1.) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Zrínyi Klub 2017. 
évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 
Komló, 2018. április 11.    
 
      

Polics József 
polgármester 
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1. sz. melléklet 
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