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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. augusztus 12-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, jelen van 11 fő képviselő. Molnár Zoltánné, dr. Barbarics 
Ildikó, Gerencsér Ágnes és Jégl Zoltán igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi 
ülést 11 óra 04 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a 
jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
A polgármester a napirendi pontot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott. 

 

1. sz. napirend 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel 

Előadó: Polics József polgármester 

A polgármester elmondta, hogy az első kiírás szerint nem kellett a pályázathoz 
képviselő-testületi határozat, majd később több ponton is módosult a kiírás. A 
jelenlegi helyzetben képviselő-testületi határozat szükséges, valamint az új 
pályázati kiírás szerint a futópálya megvalósításához 50 %-os önrész szükséges, 
mely az eredeti kiírásban szintén nem szerepelt. A teljes dokumentáció összeállt 
és az előterjesztés mellékleteként kiküldésre kerültek a térképek. Három 
helyszínen tervezik a pályázatot megvalósítani: Körtvélyesben, Kökönyösben és 
Sikondán. 

Az előterjesztést a Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és 
településfejlesztési, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság együttes ülés alkalmával tárgyalta, a határozati javaslatot 
mindhárom bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

Szarka Elemér: a bizottsági ülésen felvetődött, hogy a sikondai Vadásztanya 
melletti területen valósuljon meg a sportpark.  

 



Polics József elmondta, hogy a Vadásztanya melletti terület nem önkormányzati 
tulajdonban van. A terület tulajdonosa a Sík Fürdő Kft. A sikondai tó melletti 
terület, a táborokkal szemben lévő terület és a Pihenőpark azonban az 
önkormányzat tulajdonában van.  

dr. György Zóra  megjegyezte, hogy Sikondán nem éppen a legideálisabb a 
helyszín. Célszerűbb lenne egy félreesőbb területen megvalósítani.  

dr. Makra István Edéné szerint a helyszín megfelelő, tuják ültetésével pedig 
körülhatárolható lesz a terület.  

Pista József véleménye, hogy a későbbiekben a terület beépítésével már nem 
lesz további lehetőség újabb beruházásra, helyhiány miatt. 

Polics József hangsúlyozta, hogy előbb meg kell nyerni a pályázatot. Több, mint 
90 m2-nyi területről van szó, ahol a faültetés is megvalósítható. A térképen 
látható, hogy mekkora terület lett körbehatárolva a megvalósítás helyszíneként.  

Hegedüs Norbert azt kérdezte, hogy a sikondai helyszín áll-e az első helyen a 
három helyszín közül. 

Polics József válaszolta, hogy prioritásban a körtvélyesi helyszín szerepel első 
helyen. A település nagyságához igazodóan lehetett pályázni, ezért jelölték meg 
ezt a három területet.  

Több hozzászólás nem volt. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 

136/2016. (VIII. 12.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sportpark Programban való részvétel” tárgyú előterjesztést.  
 

1. A képviselő-testület jóváhagyja a Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sportpark Programban való részvételt és hozzájárul a támogatási kérelem 
benyújtáshoz.  
 



2. A képviselő-testület jóváhagyja a pályázat keretében igényelni kívánt, 
50%-os önerőt igénylő futókör létesítését és a beruházás 
megvalósításához bruttó 4.445.000,-Ft összegű saját forrást biztosít a 
2016. évi költségvetés városi felújítási keretének terhére. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 

A polgármester megköszönte a részvételt. Bejelentette, hogy a következő 
képviselő-testületi ülés várhatóan augusztus 25-én kerül megtartásra. A hétvégi 
rallyhoz kellemes kikapcsolódást kívánt. Augusztus 20-án megtartásra kerül a 
Szent István napi rendezvény, melyre szeretettel invitált mindenkit. A képviselő-
testületi ülést 11 óra 18 perckor bezárta. 

K.m.f. 

 

 

 

 

  dr. Vaskó Ernő        Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 


