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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A testület 2013. évben és az azt megelőző években is tárgyalta azokat a tervezési, szakértői, 
pénzügyi keretekre vonatkozó előterjesztéseket, melyeknek az volt a célja, hogy a 
beruházások előkészítése biztosított legyen a tárgyévi költségvetés elfogadását megelőző 
időszakban is. 
A múlt év novemberi testületi ülésen került jóváhagyásra a Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz 
alatti vízfolyáson lévő rossz állapotú híd felújításához szükséges tervek elkészítése 360.000,-
Ft összegben, melynek szerződéskötésére e hónapban kerül sor és várhatóan február hónapban 
kerül sor a kifizetésre. 
Ezen felül szükséges 1.000.000,-Ft összegű keret, mely pályázatokhoz és egyéb 
beruházásokhoz kapcsolódóan fedezetet nyújt a szükséges tervek, tanulmányok díjainak 
átmeneti időszakban történő kifizetéséhez. 
 
Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével fogadja el.  
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a pályázatok előkészítésével kapcsolatos tervezési keretről szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület a pályázatok és beruházások előkészítésére 1 M Ft összegű 
keretet biztosít a 2014. évi költségvetés terhére a költségvetés elfogadásáig. 
Beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítési 
munkák végzésére vonatkozóan a tárgyi keret terhére a 2014. évi költségvetés 
elfogadása előtti időszakban is kötelezettséget vállaljon.  
Jóváhagyja továbbá, hogy a 184/2013. (XI.28.) sz. határozattal jóváhagyott hídfelújítás 
360.000,-Ft összegű tervezési költsége a költségvetés elfogadása előtti időszakban a 
tervek elkészültét követően fenti kereten felül kifizetésre kerüljön.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet összeállítása során az előirányzatot 
szerepeltesse.  
 
Határid ő:  Költségvetési rendelet elfogadása, illetve  

beszámolásra a decemberi testületi ülés 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2014. január 16. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


