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

2019. február 21-én 
tartandó ülésére  

 

Az előterjesztés tárgya:  Adománygyűjtés a kisbattyáni kereszt renoválására 
  

  
 

Iktatószám: 2210-3/2019.                           Melléklet:  1 db 
 

A napirend előterjesztője: Polics József     polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
 Iroda vezetője 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 
  
  
  
 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívott: 
 
 
A határozatot kapja: 
 
 
Egyéb megjegyzés: 
  .......................................................................................................................  
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A mellékelt megkeresést kaptam a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzattól, melyben 
adományok gyűjtése és részönkormányzati hozzájárulás mellett 450.000,- forintos becsült 
összeggel renoválni kívánják a Kisbattyán településrészen a templom előtt álló keresztet. 
 
A karbantartás, mint cél megfelel a részönkormányzat részére biztosított források felhasználása 
során. Mint az az adománygyűjtő íven látható, a munka megrendelésére csak a szükséges forrás 
teljeskörű rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. Amennyiben a szükséges adomány összeg nem 
realizálódik, úgy vállalnunk kell az adományok visszautalását. 
A kereszt önkormányzati ingatlanon áll, önkormányzati tulajdonban van, így indokolt a 
közreműködésünk. 
 
Javaslom fentiek, illetve az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével az 
adománygyűjtést és a forrás rendelkezésre állása esetén a renoválás megrendelését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottságok 
állásfoglalásának figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat 
elfogadásáról! 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat kezdeményezésére – a 
polgármester előterjesztésében a Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottságok javaslatainak figyelembevételével – az „Adománygyűjtés a kisbattyáni 
kereszt renoválására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A képviselő-testület egyetért a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat mellékelt 
kezdeményezésével és támogatja azt. 
 
2.) A képviselő-testület felkéri a településrészi önkormányzatot az adománygyűjtés 
lebonyolítására. Vállalja, hogy az összegyűjtött forrást a részönkormányzatnak rendelkezésére 
bocsájtja, illetve amennyiben a cél forráshiány miatt 2019. 10. 31-ig nem valósul meg, úgy a 
befolyt összegeket visszatéríti. 
 
3.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a kereszt renoválását csak abban az esetben jogosult 
megrendelni a településrészi önkormányzat vezetője, ha a szükséges forrás számlapénzként 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2019. 10. 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  Schalpha Anett részönkormányzat vezető       
 
4.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről a 
bevételek realizálását követően gondoskodjon, felhatalmazza a polgármestert azok saját 
hatáskörben történő jóváhagyására. 
 
Határid ő:  2019. 10. 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2019. február 14. 
 
        Polics József 
        polgármester 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


