
 E L Ő T E R J E S Z T É S 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. június 04-én 

tartandó ülésére 

  

Az előterjesztés tárgya:  Az Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé

      nyilvánítása  

 

Iktatószám: 5093-2/2015.   Melléklet:- 

 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Simon Andrásné marketing-ügyintéző 

 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság SZMSZ 1. sz.melléklet IV/C. 19. pont. 

 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság 

SZMSZ I. sz. melléklet III/C. 4. pont 

 

A határozatot kapják: 

 

 Horváth Lászlóné, a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

  

  igazgatója 7300 Komló, 48-as tér 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége ez év áprilisában hozott döntése alapján Komló 

városát érte az a megtiszteltetés, hogy 2015-ben megrendezheti az Országos Polgárőr Napot. 
 

A nagyrendezvény célja, hogy országosan is megerősítsék Komló és térsége kulturális 

turizmus vonzerejét, továbbá erősödjön a polgárőrök összetartozás érzése, segítse a 

közösségépítést, és teret adjon a szakmai tapasztalatcserének. 
 

Az Országos Polgárőr Nap 2015. június 20-án, a Sikondai Pihenőparkban kerül 

megrendezésre, melynek szervezéssel járó egyeztetési, előkészítő munkálatai az Országos-, 

valamint a Baranya Megyei Polgárőr Szövetséggel, a Komlói Polgárőr Egyesülettel és Komló 

Város Önkormányzatával már megkezdődtek.  
 

A rendezvény tervezett költségkerete 8MFt, melyből 5MFt-ot a Magyar Telekom Nyrt., 

1MFt-ot az Országos Polgárőr Szövetség, 1MFt-ot a külön napirendben jóváhagyott 

önkormányzati támogatásunkkal a Komlói Polgárőr Egyesület, 1MFt pedig egyéb szponzorok 

biztosítanak. 

A Magyar Telekom Nyrt. rendezvényszervezés jogcímen – a rendezvény kulturális 

programjainak költségeire illetve kapcsolódó egyéb szervezési kiadásokra- a rendezvény 

szervezésével megbízott Közösségek Háza-, Színház- és Hangversenyterem intézmény 

részére 5MF-ot biztosít. 
 

A rendezvény egyéb kiadásai nem terhelik Komló Város Önkormányzatát, azokat a Komlói 

Polgárőr Egyesület viseli saját illetve a fent ismertetett támogatási, szponzori forrásokból. 
 

Az előzőkben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Országos Polgárőr 

Napot nyilvánítsa Komló városi nagyrendezvényének. 
 

Az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság véleményezte, álláspontját az ülésen ismerteti, egyben kéri a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az Országos Polgárőr Napról szóló előterjesztést hagyja jóvá.  

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t:  

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és az 

oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta az 

Országos Polgárőr Napról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Képviselő-testület a 2015. június 20-án Komló-Sikondai Pihenőparkban 

megrendezésre kerülő Országos Polgárőr Napot városi nagyrendezvénnyé nyilvánítja. 
 

2. A rendezvény kulturális programjainak és általános szervezési feladatainak 

lebonyolításával megbízza a Közösségek Háza-, Színház- és Hangversenyterem 

intézményt, azzal, hogy a rendezvény költségeinek fedezeteként a Magyar Telekom 

Nyrt. által rendezvényszervezés jogcímen biztosított 5MFt bruttó összeget jelöli meg.  
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Országos Polgárőr Nap 

nagyrendezvényt szerepeltesse Komló város 2015. évi rendezvény-naptárában. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

K o m l ó, 2015. május 26. 

        Polics József 

        polgármester 


