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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 9. pont 

 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. melléklet III/C. 9. pont 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C. 21. pont 

 
 
Meghívott: 
 
 
 
Határozatot kapják: 

 
 
 
 
 
 
 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Kormány a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek a 
támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 
1526/2013 (VIII. 12.) Korm. határozatban döntött a MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 
2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a támogatásáról. A KBSK 
vezetőségének javaslatára Komló Város Önkormányzata (mint ingatlan tulajdonos) kérelmet 
nyújtott be a Magyar Asztalitenisz Szövetséghez (MOATSZ), hogy támogassa ezen program 
keretein belül a Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok - cím: 7300 Komló, Pécsi út 
44., 1244 hrsz. - infrastrukturális fejlesztését.  

A benyújtott kérelem részbeni elfogadását követően a MOATSZ javaslatot tett az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felé a komlói KBSK sporttelepen az asztalitenisz csarnok 
infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére (1. sz. melléklet) az 
alábbi műszaki tartalom szerint: 
- az épület főbejárata előtti és melletti lépcsők bontása, asztalitenisz csarnok csatlakozó 

terepszint alatt található épületrészén a teljes feltárást követő utólagos talajvíz elleni szigetelés 
megfelelő mechanikai védelemmel történő kialakítása, dréncsövezés, az elbontott 
betonfelületek, lépcsők, valamint szivárgók újraépítése;  

- épületen belül az öltöző és vizesblokk korszerűsítése, felújítása (fal és padlóburkolatok 
felújítása, javítása, nyílászárók cseréje, épületgépészeti korszerűsítés, felújítás, 
épületvillamossági korszerűsítés, felújítás, festés stb.); valamint  

- a kis terem világításának korszerűsítése (meglévő lámpatestek bontása, új LED lámpatestek 
beépítése). 

 
A beruházás tervezett ütemezése szerint 2017-ben történik meg a kivitelezésre vonatkozó beszerzési 
eljárás és a kivitelező kiválasztását követően a belső felújítási, 2018-ban pedig a külső munkálatok 
elvégzése. 

Az EMMI és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében eljáró BMSK Zrt. jelezte, hogy a 
MOATSZ javaslata alapján a Támogató Szervezet utófinanszírozású konstrukcióban bruttó 
6 470 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít Komló Város Önkormányzata részére. Az 
önkormányzat részéről önerő igény nincs. A támogatási szerződés előkészítése folyamatban van. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok állásfoglalásának 
figyelembevételével a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! 

 

Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz 
csarnok infrastrukturális fejlesztése (1244 hrsz.)” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. A képviselő-testület jóváhagyja bruttó 6 470 000,- Ft bekerülési költséggel a „Komlói 
KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztését. 
 

2. A támogatás utófinanszírozású, ezért a beruházás során felmerülő tárgyévi költségek 
fedezetéül képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „városi 
felújítási keret” előirányzatot jelöli meg, legfeljebb 6 470 000,- Ft összeggel. A támogatási 
összeg támogató részéről történő utalását követően a fentiek szerint megelőlegezett összeg 



visszapótlásáról gondoskodni kell. A 2018-ra áthúzódó fizetési kötelezettség fedezetét a 
2018. évi költségvetés összeállítása során mint áthúzódó kötelezettséget szerepeltetni kell. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy – a szükséges beszerzési 
eljárás lefolytatását követően – a beruházás támogatási szerződését megkösse. 
 

 
Határid ő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

Komló, 2017. október 17. 

 

         Polics József 
         polgármester 
  



 
1. sz. melléklet 

 


