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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Korábbi mulasztást pótolva kezdeményezem egy új emléktábla elhelyezését a 
Bányászparkban az elhunyt aknamélyítős dolgozók emlékére. 
Előzetes árajánlat bekérés alapján Jégl Zoltán vállalkozó – képviselőtársunk – bruttó 
470.000,-Ft összegért vállalja az emlékmű komplett megvalósítását. 
Tekintettel arra, hogy a Komló Városért Alapítvány tevékenységi körébe tartozik többek 
között a bányászati múlt ápolása is és a korábban megszűnt, e céllal létrejött alapítványtól 
forrást is vettek át (Jánosi Engel Adolf Bányászati Gyűjteményért Közhasznú Alapítvány), 
így kértem támogatásukat a cél megvalósításához, továbbá kértem a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzatot is, hogy az Alapítvány ilyen jellegű tevékenységének támogatásával ők is 
áttételesen járuljanak hozzá a cél megvalósításához. 
 
Az előterjesztéshez mellékelem a Komló Városért Alapítvány elnökének támogató 
nyilatkozatát, melyben 270.000,-Ft biztosításáról tájékoztatnak. 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a felajánlott 270.000,-Ft-ot fejlesztési támogatásként 
– a támogatást megköszönve – vegye át és azt a „pályázati előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret” terhére 200.000,-Ft-tal egészítse ki, így biztosítva az emlékmű 
felállításához szükséges bruttó 470.000,-Ft beruházási előirányzatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést – a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – tárgyalja meg és döntsön az 
emléktábla állításáról az elhunyt aknamélyítősök emlékére. 
 
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 Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – az emléktábla állításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy br. 470.000,-Ft beruházási előirányzat 

biztosítása mellett az elhunyt aknamélyítő dolgozók emlékére egy emléktábla kerüljön 
felállításra. 

 
2. A Képviselő-testület a cél megvalósítása érdekében 270.000,-Ft fejlesztési célú 
 pénzeszközt, mint adományt vesz át a Komló Városért Alapítványtól. 
 
3. Köszönetét fejezi ki mind a Komló Városért Alapítványnak, mind a Horvát 
 Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
 
4. A fennmaradó 200.000,-Ft előirányzatot a „pályázat előkészítési, önerő és 
 megelőlegezési keret” terhére biztosítja. 
 
5. Felkéri a polgármestert a pénzeszköz-átvételi megállapodás aláírására, illetve a 
 beruházás megvalósítására. 
 
6. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor az 
 előirányzat-változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2021. július 13. 
          Polics József 
          polgármester 
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