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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 9. pont 

 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C.  21. pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzata a Képviselő-testület 5/2018. (III.8.) számú határozata alapján 
elfogadta a 2018. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés összeállítása során betervezésre 
került a Városház téren és az Eszperantó téren található áramvételi helyek végleges kiépítése 
bruttó 2.000.000,- Ft összköltséggel.  
 
A két helyszín tekintetében a hálózat fejlesztési hozzájárulás díj az E-ON felé, összesen bruttó 
1.901.952,-.Ft volt. Ezen felül a Városház téren még szükséges volt egy villamos 
elosztószekrényre is, melynek bekerülés költsége összesen bruttó 279.654,- Ft. Az áramvételi 
helyek kiépítése, így összesen 2.181.606,- Ft-ból valósult meg.  
 
A fenti összköltségből egyértelműen látható, hogy a korábban betervezett 2.000.000 Ft 
előirányzat nem fedezi a beruházás költségeit, ezért a 2018. évi Költségvetési rendelet 7. 
számú mellékletében szereplő „Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági 
felülvizsgálata” előirányzat sorról 181.606,- Ft-ot szükséges átvezetni az „Áramvételi helyek 
kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér)”  költségsorra.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el!  
 

Határozati javaslat: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Áramvételi helyek kiépítése 
(Eszperantó tér, Városház tér)” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja, hogy az „Önkormányzati intézmények 

villamosbiztonsági felülvizsgálata” előirányzat sorról 181.606,- Ft kerüljön 
átcsoportosításra az „Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér)” 
előirányzatra.  
 

2) Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K o m l ó, 2018. szeptember 19. 
 
        Polics József 
       polgármester 


