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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete 2011. május 26-i ülésén fogadta el Komló város 
hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. évi módosítása tárgyú 103/2011. 
(V.26.) Kt. sz. határozatot. E mellékelt határozat 2. pontja szerint a szerződéskötés és 
megrendelés feltétele az OTP Bank Nyrt. hozzájárulása volt a fedezetként megjelölt „tervezés, 
lebonyolítás, pályázati önrész” keret cél szerinti felhasználása tekintetében.  
 
Mint ahogy arról a T. Képviselő-testület a 2011. szeptember 20-i rendkívüli képviselő-
testületi ülésén értesült az OTP Bank Nyrt. továbbra sem adta meg a fent jelzett hozzájárulást. 
Ennek megfelelően a város számos fejlesztési célja, illetve azok megvalósítása késedelmet 
szenvedhet a szabályozási terv megrendelésének további elhúzódása miatt.  
 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a hivatkozott 2. sz. határozati pontban megjelölt forrás 
helyett jelöljön meg más, az OTP Bank Nyrt. hozzájárulását nem igénylő forrást annak 
érdekében, hogy a szabályozási terv előkészítéséhez elengedhetetlen naprakész digitális 
alaptérképek beszerzésére 2.400.000,-Ft + ÁFA összegben sor kerülhessen.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslat 
elfogadásával biztosítson más forrást az előterjesztésben megjelölt cél megvalósításához. 
 
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, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komló város hatályos bel- és külterületi 
szabályozási tervének 2011. évi módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. 
évi módosítása tárgyában elfogadott 106/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat 2./ pontjában szereplő 
előirányzat helyett a naprakész digitális alaptérkép beszerzéséhez szükséges 2.400.000,-Ft + 
ÁFA, azaz: bruttó 3.000.000,-Ft előirányzataként a költségvetési rendelet 12. sz. melléklet 
„támogatási keret tartalék” előirányzatot jelöli meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az így rendelkezésre álló forrás birtokában írja alá a szerződést 
és utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendeletmódosításkor gondoskodjon.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2011. szeptember 22. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 



1. sz. melléklet 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. május 26-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
Tárgy: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. évi 

módosítása 
 

106/2011. (V.26.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
1. Komló város önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 

gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
állásfoglalásával – a város településrendezési tervének módosítását határozza el. A 
rendezés alá vont területek a város bel- és külterületén elszórva, pontszerűen 
helyezkednek el, ezért a rendezés alá vont terület szinte valamennyi belterületi szelvényt 
érinti és igényli a külterületi szabályozási terv és településszerkezeti terv, valamint a helyi 
építési szabályrendelet módosítását is.   
 
A rendezés célja és remélt eredménye, hogy a helyi és a városba települő vállalkozások 
fejlesztési igényeit segítse, valamint a felmerült és szakmai szempontból teljesíthető 
lakossági szándékoknak megfeleljen.  
 
Utasítja a városi főépítészt hogy a határozat nyomán az előzetes szakhatósági egyeztetést 
folytassa le.  
 
Határidő:  2011. június 30.  
Felelős:  Kovács Péter  főépítész  
 

2. A képviselő-testület a településrendezési terv elkészítésére illetve az annak elkészítéséhez 
szükséges naprakész digitális alaptérkép beszerzésére 2,4 MFt + ÁFA összeget biztosít a 
költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő „Tervezés, lebonyolítás pályázati 
önrész keret“ előirányzat terhére azzal, hogy a szerződéskötés és megrendelés feltétele az 
OTP Bank Nyrt. hozzájárulása a forrás felhasználása tekintetében. Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására, és utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat átvezetésről 
a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határidő:  2011. június 30.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 

K.m.f. 
 

Polics József s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
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