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Tisztelt Képviselő-testület!
Komló ezévben ünnepli várossá minősítésének 70. évfordulóját, melyet a Komlói Bányásznapok
keretében, az ünnephez méltó, nagyszabású rendezvénysorozattal kívánunk megünnepelni.
Az előkészítést folyamatosan nehezíti a járványhelyzet kiszámíthatatlan alakulása, amely miatt
egészen a közelmúltig bizonytalan volt az, hogy a Bányásznap egyáltalán megszervezésre
kerülhet-e, s ha igen, úgy arra milyen szabályok szerint kerülhet sor.
Bár intézményeink már számos előkészületi munkát elvégeztek, mégis javaslom, hogy a
Képviselő-testület hozzon létre egy, a szervezési-végrehajtási döntéseket véleményező, azokra
esetlegesen javaslatot tevő munkacsoportot, ezáltal segítve a rendezvény sikeres létrejöttét.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati
rendelet 28. § (2)-(3) bek. szerint „a képviselő-testület állandó bizottságain kívül munkacsoport
(ideiglenes bizottság) létrehozását is elhatározhatja hatáskörébe tartozó ügy véleményezésére,
javaslattétel céljából. E szervezet döntési hatáskörrel nem ruházható fel. A munkacsoport
feladatát, tagjainak számát, megbízatásának terjedelmét és működésének időtartamát a képviselőtestület állapítja meg.”
A munkacsoport létszámára és tagjainak személyére az alábbi javaslatot teszem:
- Jégl Zoltán önkormányzati képviselő, a Humán bizottság elnöke;
- dr. Barbarics Ildikó önkormányzati képviselő, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
elnöke;
- Béni Gábor rendezvényszervező;
- Steinerbrunner Győzőné intézményvezető, József Attila Városi Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény;
- dr. Falusyné Nagy Ildikó, a Komló Városi Sportközpont vezetője;
- Aranyos László intézményvezető, Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és
Színház Művelődési Központ;
- Polics József polgármester.
A működési időre vonatkozóan azt javaslom, hogy a munkacsoport a rendezvényről szóló 2021.
évi beszámoló elfogadását követően szűnjön meg.
Sajnos a járványhelyzet miatt az év első felében számos tervezett program és rendezvény maradt
el. Ennek ellenére mégis, hogy méltóképpen tudja a város megünnepelni a 70 éves jubileumát, a
korlátozások részleges feloldásával az Önkormányzat és intézményei, a város civil szervezetei,
valamennyien arra törekednek, hogy a tervezett programjaikat megvalósítsák.
Komló Város Önkormányzat tervei között szerepel a Városház tér füves részén már korábban
kihelyezett KOMLÓ név kibővítése a 70-es számmal, utalva az évfordulóra. Valamennyi
protokolláris megjelenés mint pl.: a levelek, borítékok, a városi honlap arculata egységes
jubileumra utaló fejlécet tartalmaz. Szervezés alatt van továbbá, hogy a bányásznap ünnepi
képviselő-testületi ülésén a városi kitüntetéseken túl mintegy 50 emlékplakett kerüljön átadásra
olyan komlói személyek részére, akik az elmúlt 70 évben – különböző szférákban - maradandót
alkottak a városban.
A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény munkatársai az intézményben rejlő
lehetőségeket kihasználva járulnak hozzá a város születésnapjának méltó megünnepléséhez.
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Honlapukon 70 év – 70 történet címmel a korabeli sajtó cikkeiből ollóznak, hogy az
eseménymorzsák felidézésével néhány naponta egy-egy évet léphessünk vissza a múltba,
egészen a város születésének pillanatáig.
„Emlékszel még?” – teszik fel a kérdést a komlóiaknak és a weboldalukon található
eseménynaptárban, melyben május 1-jétől van lehetőség a naponta frissülő érdekességek
sorában böngészni. („Nem tudják, mikor járt Komlón Gagarin?; mikortól lakhatnak a Béke
szállóban?; mióta használja a város az új címerét?; mikor vehettek először kilós kenyeret
vagy kakaós csigát?)
Ebben az évben a XV. jubileumához érkezett a fiatal komlói alkotókat bemutató kiállítássorozat, melyre idén nem csak a fiatalokat várják. Az intézmény célul tűzte ki, hogy a város
születésnapjára minél több komlói alkotó munkáját bemutassa, melynek eredményeként
hatalmas galériát hozott létre a komlói művészi munkákból. Július 31.-ig várják az alkotók
jelentkezését intézményük elérhetőségeinek valamelyikén. A kiállítás megnyitóját a
bányásznapi rendezvénysorozat kísérőprogramjai keretében tervezik.
Molinóval köszöntik a város születésnapját az intézményük előtti táblán.
Szeptembertől városunk történetéhez kapcsolódó könyvtári és múzeumpedagógiai
foglalkozásokat hirdetnek az óvodások és iskolások részére, hozzáigazítva a XXX.
Településtörténeti konferencia programját is.

A hatályos központi jogszabályok alapján az az örömteli helyzet állt elő, hogy városunk
legnagyobb ünnepe a szokott módon kerülhet megrendezésre, az indokolt központi korlátozások
betartásával. A rendezvény ingyenesen lesz látogatható azzal, hogy a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) korm. rendelet
6/B. § (2) bek. szerint a zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett
személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
tartózkodhat.
Szervezés és előkészítés alatt vannak a Bányásznapok Fesztivál programjai, melyek a 70 éves
város jegyében fognak zajlani.
A programsorozat a hagyományoktól eltérően, 2021. szeptember 2-5. között kerül megrendezésre.
A protokolláris, bányásznapi rendezvényeken túl a fesztiválsorozat a csütörtöki nappal veszi a
kezdetét. A születésnapon a Halott Pénz lép a színpadra, pénteken a Neoton Família és ByeAlex,
szombaton Pápai Joci, a The Minds és a Republic szórakoztatja a komlóiakat, a vasárnapot pedig
a Hooligans együttes zárja. Reményeink szerint a szombat esti tűzijáték különleges elemeivel még
varázslatosabbá teszi majd az ünnepet.
A buszpályaudvar felújítása a rendezvény időpontjáig várhatóan elér abba a fázisába, hogy a
szokásos belvárosi területen lehessen megrendezni Komló 70. születésnapját.
A rendezvényhez rendelkezésre állnak a költségvetési források, biztosítva ezzel a születésnap
méltó megünneplését. Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési
Központ intézményünk (FESZT-20-0037 nyilvántartási szám alatt) pályázati támogatást nyert a
NKA Fesztivál Kollégiumánál a „2021. évi Komlói Bányásznapok megrendezésének támogatása”
céljából. Az ilyen formában támogatott egyes tevékenységek átfedésben vannak a Képviselőtestület 1. sz. mellékletként csatolt 165/2018. (XI. 29.) számú határozatának 4. pontjában
biztosított dologi előirányzattal. Ebből adódóan a 2021. év vonatkozásában módosítani szükséges
a fenti határozatot annak az érdekében, hogy a pályázatnyertesség folytán részben felszabaduló
összeg a rendezvénnyel összefüggésben más célra is elkölthető legyen.

A járványügyi helyzet kedvező alakulása ellenére nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az
egyes országokkal kapcsolatos beutazási szabályok folyamatosan változnak, melyre tekintettel
javaslom, hogy külföldi vendégek meghívásától az idei évben tekintsünk el. (E megszorítás
természetesen nem érinti a magyar védettségi igazolványt a viszonosság elve alapján elfogadó
országok állampolgárainak rendezvényre való belépését).
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és
az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni
szíveskedjék!

Határozati javaslat:
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Humán bizottság véleményének
figyelembevételével – megtárgyalta a „2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló
Város rendezvények előkészítése” című előterjesztést.
1. A Képviselő-testület a 2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város
rendezvények sikeres megszervezése és lebonyolítása érdekében a szervezési-végrehajtási
döntéseket véleményező, azokra esetlegesen javaslatot tevő, 7 tagú munkacsoportot hoz
létre.
A munkacsoport tagjai:
− Jégl Zoltán önkormányzati képviselő, a Humán bizottság elnöke;
− dr. Barbarics Ildikó önkormányzati képviselő, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság elnöke;
− Béni Gábor rendezvényszervező;
− Steinerbrunner Győzőné intézményvezető, József Attila Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény;
− dr. Falusyné Nagy Ildikó, a Komló Városi Sportközpont vezetője;
− Aranyos László intézményvezető, Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza
és Színház Művelődési Központ;
− Polics József polgármester.
Felelős: Polics József polgármester
Határidő: 2021. július 15.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkacsoport döntései alapján
a rendezvények szervezését irányítsa, minden szükséges kötelezettségvállalást megtegyen,
egyben felkéri, hogy a rendezvényekről beszámolót készítsen.
A munkacsoport a 2021. évi rendezvényről szóló beszámoló elfogadását követően szűnik
meg.
Felelős: Polics József polgármester
Határidő: 2022. márciusi testületi ülés

3. A Képviselő testület egyetért azzal, hogy a bizonytalan járványhelyzet és az egyes
országokkal kapcsolatos beutazási szabályok folyamatos változása miatt a 2021. évi
Bányásznapok Fesztiválra külföldi vendégek ne kerüljenek meghívásra.

4. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a Komló Város Önkormányzat
Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézmény FESZT-20-0037
azonosítószámon 5 millió forint pályázati támogatást nyert a NKA Fesztivál Kollégiumától
a „2021. évi Komlói Bányásznapok megrendezésének támogatása” címmel. A Képviselőtestület egyetért a pályázati cél megvalósításával.
5. A sikeres pályázat eredményeként a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és
Színház Művelődési Központ 2021. évi költségvetésében a 165/2018. (XI. 29.) számú
határozat 4. pontja alapján betervezett dologi előirányzat részben felszabadul. A
Képviselő-testület egyetért az így keletkezett többlet dologi előirányzat „2021. évi Komlói
Bányásznapok” és a „70 éves Komló Városa” fesztiválsorozattal összefüggő
felhasználásával azzal, hogy ezek a kiadások nem részei a Béni Gáborral egyéni
vállalkozóval kötött vállalkozási szerződésnek.

Komló, 2021. június 15.

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet

KIVONAT
a képviselő-testület 2018. november 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2018. (XI.29.) sz. határozata
Komlói Bányásznapok városközponti rendezvényeinek lebonyolítására
kötendő megállapodás
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete- a polgármester előterjesztésében, és a
bizottságok véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Bányásznapok
városközponti rendezvényeinek lebonyolításáról szóló előterjesztést.
1.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza
Béni Gábor 7773 Villány Baross G. utca 17. szám alatti egyéni vállalkozóval határozott
idejű, 4 éves vállalkozói szerződést kössön a 2019-2022 években tartandó „Komlói
Bányásznapok” belvárosi helyszínein megrendezésre kerülő rendezvények
megszervezésére, arculat kialakítására és lebonyolítására.
2.) A szerződéskötés főbb kereteit a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-

-

-

-

a vállalkozói díj bruttó 4.400.000,- Ft / év amelyet minden évben oly módon fizet a
megrendelő, hogy tárgyév március 31-ig a díj 50%-át, majd a rendezvény után, a
vállalkozó által készített beszámoló leadását követő 5 napon belül a fennmaradó 50%át utalja át vállalkozó részére;
a vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a szerződés teljesítésébe, és jogosult
szponzori, támogatói bevételeket szerezni, valamint a rendezvényen résztvevő
árusoktól, vendéglátósoktól, egyéb vállalkozóktól bérleti, részvételi díjakat beszedni;
a vállalkozó a kapcsolódó városi programok lebonyolítását a szerződés teljesítése során
segíti és rendszeresen egyeztet a megrendelővel;
a vállalkozó ingyenesen jogosult a rendezvény területének használatára (Eszperantó
tér, Bem utca Pécsi út és a buszpályaudvar közötti szakasza, ideértve a Bem utcáról
megközelíthető zúzottköves parkolót is, továbbá a Városház tér);
megrendelő vállalja a rendezvényhez szükséges színpadi-, fény-, és hangtechnika,
valamint a személy- és vagyonvédelem biztosítását saját költségén;
a szerződésben szükséges rögzíteni, hogy a vállalkozó a rendezvényen adott profil
kapcsán legfeljebb mennyi árust, vendéglátóst vagy egyéb résztvevőt vonhat be,
valamint a vállalkozó jogosult a rendezvényen résztvevő vendéglátósok számára külön
feltételeket előírni (arculat, megjelenés, árusítható áruk körének meghatározása).

3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a szerződéskötés nem tartozik a közbeszerzési
törvény hatálya alá az összeghatárokra tekintettel, egyben mentesíti a Közösségek Házát

az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának alkalmazása alól, és felhatalmazza az
intézmény vezetőjét, hogy a vállalkozóval fenti feltételek alapján polgármesteri-, jegyzői,
valamint az előírt pénzügyi ellenjegyzés mellett közvetlenül szerződést kössön.
4.) A Képviselő-testület a Komlói Bányásznapok megrendezéséhez szükséges forrásokat a
2019-2022 évben az alábbiak szerint vállalja biztosítani:
-

a szerződés teljes időtartamára a tárgyévi költségvetésben a Közösségek Háza
intézmény részére 4.400.000,- Ft/év vállalkozói díjat, és ezen felül a rendezvényhez
szükséges színpad- és fénytechnika, valamint a személyes vagyonvédelem költségére
további, évi 4.600.000,- Ft- többlet dologi előirányzatot hagy jóvá. Utasítja a jegyzőt,
hogy az éves költségvetések összeállításakor a fenti tételeket vegye figyelembe.

Határidő: 2018. december 15. a szerződés megkötésére
Felelős: Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója a szerződés megkötésére
Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző a költségvetés összeállítása során a források
tervezésére

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

A kiadmány hiteléül:

Polics József s.k.
polgármester

