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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 döntött a Berek utcát és a Szilvási útat 
érintő út felújítással  kapcsolatos támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges saját forrás 
biztosításáról. ( 1.sz. melléklet) 
A képviselő-testület 2019. június 20-i ülésén ismét napirenden volt a korábban már tárgyalt 
előterjesztés. A pályázatot előzetesen tartalmilag és formailag vizsgáló Magyar Államkincstár 
jelezte, hogy a korábban hozott 49/2019.(IV.25.) sz. határozat dátuma és a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontja között több mint 30 nap telt el, ezért szükségessé vált a fenti 
határozat módosítás nélküli megerősítése. 
Erre vonatkozóan a képviselő-testület meghozta a 92/2019(VI.20.) sz. határozatát, (2.sz. 
melléklet.) melyet tobábbítottunk a MÁK felé, aki támogatási kérelmünket ezt követően 
felterjesztette döntéshozatalra. 
Július hónap második felében a Belügyminisztérium Önkormányzati és Gazdasági 
Főosztályától megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy az útfelújítási munkák önerejének 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésében kell rendelkezésre állnia, függetlenül attól, hogy 
kedvező elbírálást követően a beruházás megvalósításának határideje 2020. december 31. 
Kérték, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot 2019. augusztus 1. napjáig küldjük meg.  
A korábbi testületi döntés a saját forrás fedezetét a 2020. évi költségvetés terhére állapította 
meg, így a pályázat kedvező elbírálása érdekében a nyilatkozatot a megadott határidő előtt 
megküldtük. (3.sz. melléklet) Fentiekkel összhangban szükséges az ide vonatkozó határozatok 
módosítása, a fedezetet biztosító költségvetési előirányzat megjelölése. A 2019. évi 
költségvetésben az útfelújításhoz szükséges bruttó 5.560.000. Ft saját forrás a ”városi 
felújítási keret” előirányzaton rendelkezésre áll, javasolom, a saját forrást ennek az 
előirányzatnak a terhére biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.  
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása  figyelembevételével – 
megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 
pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz és 92/2019.(VI.20.) sz. határozatok módosítása” 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
A Képviselő-testület a 49/2019. (IV.25.) sz. és 92/2019.(VI.20.) számú határozatait az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. A 49/2019.(IV.25.) sz. határozat 1. pontja helyébe a következő bekezdés kerül: 
 

„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 bruttó 30.000.000,- Ft támogatás igénylése mellett bruttó 5.560.000,- Ft saját 



forrást biztosít a Komló város 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 
szóló 3/2019. (III.8.) sz. önkormányzati rendelet 7.sz. mellékletében szereplő „városi 
felújítási keret” előirányzat terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.  

 
Határidő:   2019 november 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző” 

    
2. A 92/2019.(VI.20.) számú határozatban szereplő 1. határozati pont helyére a jelen határozat 
1. pontjában foglalt tartalom kerül. 
 
 
 
Komló, 2019. augusztus 13. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet  
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3. sz. melléklet 
 
 

 


