
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. február 20-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Kisbattyáni templom előtti kereszt renoválása II. 
 
Iktatószám: 2346/2020.  Melléklet: 2 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 
 

SZMSZ  1. sz. melléklet II/C/40. pontja 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ahogy az Önök előtt is ismert, a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat 
kezdeményezésére az elmúlt évben képviselő-testületünk a mellékelt 15/2019. (II.21.) sz. 
határozatában foglaltak szerint elviekben támogatta a Kisbattyáni templom előtt álló kereszt 
állagmegóvását. 
A határozat végrehajtására részben került sor. Az adomány gyűjtés során 120.500,-Ft folyt be. 
A magasabb költség miatt a megrendelésre nem került sor. 
A 2019 őszén elhúzódó választási eljárás és testületi alakulás miatt nem volt lehetőség az ügy 
lezárására, így a befolyt összeg az év végi zárási feladatok során átvezetésre került az 
önkormányzat letéti számlájára. 
 
2020. január 13-án az újjá alakult részönkormányzat a 2. sz. mellékelt határozatot fogadta el 
(1/2020. (I.13.) KBRÖ sz. határozat). 
E határozatnak megfelelően ezúton javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a korábbiak 
szerint támogassa a kereszt állagmegóvását azzal, hogy ennek feltétele, hogy az adományozók 
ismételt nyilatkozatban fenntartják szándékukat. 
Javaslom korábbi határozatunk értelemszerű módosítását azzal, hogy a visszafizetés 
határideje 2020. november 30. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat elfogadásával, a pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével továbbra is támogassa a 
kereszt állagmegóvását. 
 
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 Kisbattyáni Településrészi 
Önkormányzat 1/2020. (I.13.) KBRÖ sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, a pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – a kisbattyáni kereszt 
renoválása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Az adományozók adományozási szándékáról szóló ismételt nyilatkozat esetén a 
képviselő-testület a 15/2019. (II.21.) sz. határozat 2. pontban szereplő megvalósítási határidőt 
2020. november 30-ban, a 3. határozati pont végrehajtási határidejét 2020. november 30-ban, 
a felelőst Jurinovics Miklós részönkormányzati elnök személyében, a 4. pont határidejét 2020. 
november 30-ban állapítja meg. 
 
2. Utasítja a jegyzőt, hogy a döntés előirányzati átvezetéséről az adományozók ismételt 
nyilatkozatának ismeretében gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2020. november 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
  Jurinovics Miklós részönkormányzati elnök 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2020. február 4. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 



 
1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2019. február 21-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
15/2019. (II.21.) sz. határozata 

 
Adománygyűjtés a kisbattyáni kereszt renoválására 

 
A képviselő-testület a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat kezdeményezésére – a 
polgármester előterjesztésében a Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottságok javaslatainak figyelembevételével – az „Adománygyűjtés a kisbattyáni 
kereszt renoválására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
1.) A képviselő-testület egyetért a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat mellékelt 
kezdeményezésével és támogatja azt. 
 
2.) A képviselő-testület felkéri a településrészi önkormányzatot az adománygyűjtés 
lebonyolítására. Vállalja, hogy az összegyűjtött forrást a részönkormányzatnak rendelkezésére 
bocsájtja, illetve amennyiben a cél forráshiány miatt 2019. 10. 31-ig nem valósul meg, úgy a 
befolyt összegeket visszatéríti. 
 
3.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a kereszt renoválását csak abban az esetben jogosult 
megrendelni a településrészi önkormányzat vezetője, ha a szükséges forrás számlapénzként 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2019. 10. 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  Schalpha Anett részönkormányzat vezető  
 
4.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről a 
bevételek realizálását követően gondoskodjon, felhatalmazza a polgármestert azok saját 
hatáskörben történő jóváhagyására. 
 
Határid ő:  2019. 10. 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 



A kiadmány hiteléül: 
2- sz. melléklet 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
K ISBATTYÁN TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT  
 

K I V O N A T 

a Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 2020. január 13-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Tárgy:     Templom előtti kereszt felújítása, karbantartása 
 

1/2020. (I. 13.) KBRÖ. sz. határozat 

 
A Kisbattyán Településrészi Önkormányzat tárgyalt a templom előtti kereszt felújítása, 
karbantartása ügyéről és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A részönkormányzat, ismerve a befolyt összeget és a várható költségeket, továbbra 

is meg kívánja valósítani a kereszt rendbetételét. 
 

2. A részönkormányzat vállalja, hogy az adományozókkal egy módosított 
nyilatkozatot aláíratnak, miszerint eltekintenek az adományok késés miatti 
visszafizetésétől, illetve adományozási szándékukat továbbra is fenntartják. 

 
3. A részönkormányzat kéri, hogy a korábban e tárgyban meghozott képviselő-

testületi határozat értelemszerű módosítását a polgármester terjessze elő a soron 
következő testületi ülésen. 

 
4. A részönkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelenleg a letéti számlán 

elkülönítetten kezelt összeg csak e döntéseket követően kerülhet felhasználásra, ez 
szolgálhat fejlesztési kiadások fedezetére is, míg a részönkormányzat saját 
költségvetése terhére biztosított összeg kizárólag karbantartási célokra fordítható. 

 
Határid ő: 2020. február 15. 
Felelős: Jurinovits Miklós 
 
 

K.m.f. 
         Jurinovits Miklós s.k. 
          elnök 
A kiadmány hiteléül: 
Kispálné Salamon Éva 


