
 

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

2019. április 25-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Komló 

város területén lévő piac és vásárcsarnok 
rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező 
forrás biztosítása 

 
Iktatószám: ……/2019  Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető 
  
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 19. pont 

 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C.  12. és 21. 
pont 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívott: 
 
 
 
Határozatot kapják: 

 
 
 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
153/2018. (11.14.) sz. határozatunkban döntöttünk a piac- és vásárcsarnok rekonstrukciójához 
kapcsolódó többletforrás-biztosításáról, illetve többlettámogatás igényléséről. Az e 
határozatban jóváhagyott összegek felett kezdeményeztük a projekt 24.200.000,-Ft-os 
tartalékkeretének felhasználását is a megvalósítás érdekében. A forrásszerkezet véglegesítése 
és a határozatban szereplő sarokszámok is annak figyelembevételével alakultak ki, hogy 
feltételeztük  a tartalékkeret felhasználásának engedélyezését. Az erre vonatkozó projekt 
módosítási kérelem 2018. november 20-án került benyújtásra, de azt a mai napig sem hagyták 
még jóvá. 
  
Városi érdek a piac mielőbbi visszaadása a vásárlóközönség részére, így a kivitelezéshez 
kapcsolódó szerződéskötésekre január hónapban sor került. Értelemszerűen fentieknek 
megfelelően ez csak úgy történhetett meg, hogy a tartalékkeret összegét meg kellett 
előlegeznünk a tényleges támogatói döntésig. Megjegyzem, a tartalékkeret felhasználásának 
időbeli elcsúsztatására azért nem volt lehetőség, mivel a teljes egészében saját forrásból 
megvalósuló IV. ütem (parkoló) megvalósítása mellett a szűken vett piacterületen 
megvalósuló fejlesztés szerződéseinek egymással szinkronban kellett lennie az összehangolt 
megvalósítás érdekében.   
 
A költségvetés tervezése során nem került külön nevesítésre ez az átmeneti megelőlegezés, 
így erre a Képviselő-testület teljeskörű tájékoztatása érdekében most kerül sor. A 
megelőlegezés forrása a költségvetési rendeletünkbe e célra betervezett 100.000.000.-,Ft 
összegű „pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat. Természetesen 
hasonlóan az ugyanezen testületi ülésen tárgyalandó más megelőlegezési tárgyú 
napirendejeinkhez itt is sort kell kerítenünk e keretösszeg visszapótlására, abban az esetben, 
ha a tartalékkeret felhasználására vonatozó kedvező döntést követően a 24.200.000,-Ft 
folyósításra kerül.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével hagyja jóvá utólag a „pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési 
keret” előirányzat terhére a piac projekthez kapcsolódó tartalék előirányzat megelőlegezését.  
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
javaslatainak figyelembevételével a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú “Komló város 
területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” c. pályázat tartalékkeretének 
megelőlegezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért a 24.200.000,-Ft támogatási tartalék megelőlegezésével 
a „pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére. A 
polgármester erre vonatkozó intézkedését utólagosan jóváhagyja. 
 

2.) A pályázati tartalék felhasználásának jóváhagyását és folyósítását követően 
gondoskodni kell az előirányzat visszapótlásáról.  
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 
módosításkor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 



 

Határid ő: 2019. május 31. 
Felelős:     Polics József polgármester 
                  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2019. április 18. 
 
        Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 


