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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25-i ülésén tárgyalta a 
„Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 
előterjesztést és a 49/2019. (IV.25.) sz. határozatával jóváhagyta a Berek utca és a Szilvási út 
útburkolatának felújításához a támogatási kérelem benyújtását. 
A Magyar Államkincstár a pályázatot befogadta és a formai, tartalmi vizsgálatot követően 
június 14-én jelezték, hogy a csatolt testületi határozat dátuma és a pályázat benyújtási 
időpontja között eltelt idő meghaladja a 30 napot, ezért hiánypótlás keretében szükséges a 
testület részéről a korábban hozott döntés megerősítése, és az erről szóló dokumentum 
pótlólagos benyújtása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett 
bizottság állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.  
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos 49/2019. 
(IV.25.) sz. határozat megerősítése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
A Képviselő-testület a 49/2019. (IV.25.) sz. határozatát megerősíti, a határozat 1. és 2. 
pontjában foglaltakat változatlan tartalommal továbbra is fenntartja az alábbiak szerint: 
 

„1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra történő pályázat 
benyújtását határozza el: 

 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 

- Berek utca (3550 hrsz) Tűzoltóság csatlakozó útjától a Szilvási útig tartó kb. 190 m 
hosszúságú szakaszának, valamint a Szilvási útnak (3642 hrsz) a Berek utcai közös 
telekhatártól számított Szilvási városrész felé vezető, vásárcsarnok feletti szakaszának 
felújítása bruttó 35.560.000,-Ft bekerülési költséggel. 

 
A képviselő-testület a Berek u. és Szilvási út egymással összefüggő szakaszainak 
felújításához 30.000.000,- Ft támogatás igénylése mellett 5.560.000,- Ft saját forrást 
biztosít a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 2020. évi 
költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

 
Határidő:   2020. január 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

    
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 

határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 
nyilatkozatok megtételére.  

 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester”   

 
Komló, 2019. június 7. 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2019. április 25-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
49/2019. (IV.25.) sz. határozata 

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra történő pályázat 
benyújtását határozza el: 

 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 

- Berek utca (3550 hrsz) Tűzoltóság csatlakozó útjától a Szilvási útig tartó kb. 190 m 
hosszúságú szakaszának, valamint a Szilvási útnak (3642 hrsz) a Berek utcai közös 
telekhatártól számított Szilvási városrész felé vezető, vásárcsarnok feletti szakaszának 
felújítása bruttó 35.560.000,-Ft bekerülési költséggel. 

 
A képviselő-testület a Berek u. és Szilvási út egymással összefüggő szakaszainak 
felújításához 30.000.000,- Ft támogatás igénylése mellett 5.560.000,- Ft saját forrást 
biztosít a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 2020. évi 
költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

 
Határidő:   2020. január 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

    
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 

határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 
nyilatkozatok megtételére.  

 
Határidő:  2019. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester   

 
K.m.f. 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 

 
 


