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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.8.) számú rendelet 7. számú 
mellékletébe betervezésre került az „Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása” 
című költségsor, bruttó 3.000.000,- Ft összköltséggel.  
 

2019. évben a rendelkezésre álló keretből összesen 11 db önkormányzati tulajdonú bérlakás 
kéményfelújítását végeztettük el. Jelenleg bruttó 135.600,- Ft maradvány értékkel 
rendelkezünk az „Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása” című költségsoron.  
 

Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága, mint az önkormányzati bérlakások 
fenntartója írásban jelezte az önkormányzat felé, hogy a Kazinczy u. 4. szám alatti 
önkormányzati bérleményben november közepén a katasztrófavédelem lezáratta a kéményt, 
rossz műszaki állapota miatt. A lakásban egy négy gyermekes család lakik életvitelszerűen. A 
kémény felújításának költsége előzetes ajánlat szerint bruttó 381.000,- Ft, amit a költségsoron 
rendelkezésre álló maradványérték nem fedez.  
 

A 2019. évi költségvetési rendelet 7. számú mellékletében szereplő „Önkormányzati 
intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata” című előirányzat soron jelenleg bruttó 
329.480,- Ft maradványértékkel rendelkezünk, amit javaslok teljes egészében átvezettetni az 
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása költségsorra, hogy a bérlemény kémény 
felújítását és a beruházás során esetlegesen felmerülő egyéb munkákat el tudjuk végeztetni.  
 

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 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Kazinczy u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás kéményfelújítása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az „Önkormányzati intézmények 
villamosbiztonsági felülvizsgálata” című előirányzat sorról 329.480,- Ft kerüljön 
átcsoportosításra az „Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása” című 
előirányzat sorra.  
 

2) Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: dr Vaskó Ernő címzettes főjegyző 

 

K o m l ó, 2019. november 26. 
        Polics József 
       polgármester 


