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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 15/2019. (III.13.) számú önkormányzati 
rendelet 7. számú mellékletében betervezésre került az „Önkormányzati tulajdonú lakások 
kéményfelújítása” című költségsor, bruttó 3.000.000,- Ft összköltséggel, ami az 57/2020. 
(IV.17.) számú határozattal felfüggesztésre került a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet okozta várható költségvetési nehézségek enyhítése érdekében. 
 

Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága, mint az önkormányzati bérlakások 
fenntartója írásban jelezte az önkormányzat felé, hogy a Jó Szerencsét u. 2. szám alatti, illetve 
a Vörösmarty utca 27. fsz-i és II. emeleti önkormányzati bérleményekben a 
katasztrófavédelem helyszíni ellenőrzést tartott, amelynek során megállapította, hogy a 
kémények műszaki állapota rossz. A kémények helyreállításának elvégzésre 60 napot adtak, 
annak elmulasztása esetén a kéményeket lezárják. Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok 
önkormányzati tulajdonban állnak, így az önkormányzatnak kell ezen helyreállításokat – a 
közeledő fűtési szezonra is figyelemmel – megrendelni. 
A kémények felújításának költsége előzetes ajánlatok szerint bruttó 2.240.280,- Ft. 
 

A bérlemények kémény felújítása és a beruházás során esetlegesen felmerülő egyéb munkák 
elvégzése érdekében javaslom, hogy az 57/2020. (IV.17.) számú határozat 8. pontjában 
rögzített kiadások körében felfüggesztett „Önkormányzati tulajdonú lakások 
kéményfelújítása” előirányzat 3.000.000,- Ft összegéből 2.250.000,- Ft kerüljön feloldásra. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el!  
 

Határozati javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint 
a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Önkormányzati tulajdonú lakások kémény felújításához forrás biztosítása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az 57/2020. (IV.17.) számú határozat 8. pontjában rögzített 
kiadások körében felfüggesztett „Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása” 
előirányzat 3.000.000,- Ft összegéből 2.250.000,- Ft felhasználását jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 57/2020. (IV.17.) számú határozat 
végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés keretében az októberi rendes testületi ülésen 
tegyen javaslatot az előirányzatról való végleges döntésre vonatkozóan. 

 

Határid ő: 2020. októberi rendes testületi ülés 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Komló, 2020. szeptember 16. 
         Polics József 
        polgármester 


