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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság 

SzMSz. 1. melléklet III. C.) 6. pont 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb megjegyzés: 

 
Meghívott: - 

 

A határozatot kapják:  

Rónáné Lusztig Ágnes – elnök; Komló Város Önkormányzat Német Nemzetiségi  

        Önkormányzata



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. október 28-án támogatási kérelmet 

nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban, mint Támogató) által az útmenti 

keresztek felújítására meghirdetett pályázati felhívásra. A Támogató 2022. január 28-án 

érkezett értesítése alapján a benyújtott pályázat 3.000.000, - Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült.  

 

A támogatás keretében a 7300 Komló, Fürdő utcában lévő (hrsz.: 5908), illetve a Kossuth Lajos 

utcában (hrsz.: 448) található két kereszt újjáépítése/felújítása valósulhat meg. A Fürdő utcában 

lévő, erősen leromlott állapotú kőkereszt elbontásra kerül és az újonnan létesítendő kereszt a 

régivel megegyező méretben gránitból készül el. A Kossuth Lajos utcában található kereszt 

állapota nem indokolja az elbontást, ezért a támogatásból annak felújítása történik meg.  

 

Annak érdekében, hogy a 2022. január 18-án kelt támogatói döntést követően a támogatási 

szerződés minél hamarabb történő megkötésére sor kerülhessen, Komló Város Önkormányzat 

nevében Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2022. február 1-jén 

együttműködési megállapodást írtam alá a pályázattal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

ellátására. A megállapodás értelmében az önkormányzat - egyebek mellett - segítséget nyújt a 

nemzetiségi önkormányzat számára a pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés 

megkötésében, a támogatás elszámolásában, a beszerzési eljárások lebonyolításában, valamint 

a megvalósítás műszaki-szakmai ellenőrzésében.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével és a határozati javaslatot 

támogatni szíveskedjék! 

 

H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az „Útmenti 

keresztek felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésének utólagos 

jóváhagyása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező együttműködési 

megállapodást a melléklet szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja. 

 

Határidő:  2022. február 25. 

Felelős:  Polics József polgármester 

  Rónáné Lusztig Ágnes elnök 

 

 

 

Komló, 2022. február 16. 

 

 Polics József 

 polgármester 

 



 

 

 

 

 

1.számú melléklet 

 
 

 

 

 

 

 

 


