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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 34/2020. (III. 5.) sz. határozatával döntött egy 5 tagú szervezőbizottság 
létrehozásáról, amelynek feladata a Komlói Bányász Sport Klub (KBSK) 100 éves fennállása 
méltó megünneplésének előkészítése volt. E munkacsoport (továbbá egyes volt és jelenlegi 
sportvezetők, a város polgármestere és alpolgármestere) a fenti célból rendszeresen ülésezett, 
rendelt feladatát teljesítette. A munkacsoport által megfogalmazott célok - amelyek a lehető 
legmélyebben nyúltak vissza Komló sporttörténetébe – találkoztak a még működő KBSK-s 
szakosztályok elképzeléseivel, így született döntés a jubileumi eseménysorozat 
megrendezéséről. 
 
Tekintettel arra, hogy napjainkig számos szakosztály megszűnt, vagy átszerveződött, egy 
korosztálytól független találkozó megrendezésére került sor. 
A megemlékezésekre zömében az idei Komlói Bányásznapok rendezvénysorozatot megelőző 
héten került sor. 
A rendezvényeket lebonyolító szakosztályok a következők voltak: 

- asztalitenisz: a rájátszás (Final Four) sportesemény megrendezésével emlékeztek az 
elmúlt 100 év eseményeire; 
- kézilabda és kosárlabda együttesen: 2022. augusztus 27-én a Komló Városi 
Sportközpontban fiataloknak nyújtott sportági ismeretekből tartották bemutatójukat, 
valamint öregfiúk/lányok mérkőzésre került sor. A kézilabda és kosárlabda szakosztály - 
közvéleménykutatás alapján – 2022. október 29-én az elmúlt 100 év sportolóit 
szerepeltető emléktáblát avatott. 
- Labdarúgás: 2022. augusztus 28-án a KBSK Sporttelepén - a kézilabda-kosárlabda 
szakosztályhoz hasonló módon - tartotta rendezvényét; 
- atlétika: 2022. augusztus 28-án belvárosi futónap keretében emlékezett az évfordulóra. 
- sakk: 2022. augusztus 27-én a Béke kerthelyiségben sakk-szimultán játék került 
megrendezésre; 
- természetjárás: 2022. augusztus 27-én az Arborétumban tartottak vetélkedőt;  
- a többi szakosztály: teke, autó, ökölvívás, kerékpár és torna csak a zárórendezvényen   

való részvétellel emlékezett. 
 
Az évforduló kapcsán készült egy 100 évet felölelő könyv, mely a különböző sportágakat 
időrendi sorrendben és apró részleteiben is bemutatja.   
 
A Komlói Bányász Sport Kör ünnepi közgyűlése (2022. augusztus 29-én) a Városi 
Sportközpontban került megrendezésre. A Közgyűlésen 12 szakosztály 350 sportolója, és 50 
meghívott vendég vett részt. A közgyűlést követően az egyes szakosztályok delegáltjainak 
lehetősége volt személyes találkozókra, amely szintén a 100 éves jubileum megünneplésének 
jegyében került megtartásra. 
 
A rendezvénysorozat teljes költségvetése közadakozásból, a KOMLÓI BÁNYÁSZ Kft. 
részbeni előfinanszírozása és a szervezőbizottság tevékenysége mellett valósult meg. (A 
kiadások kisebb hányada a rendezvényt követően merült fel.) A számlákat határidőre 
kiegyenlítette a KOMLÓI BÁNYÁSZ Kft. azzal, hogy ezek fedezete részben már a 
rendezvény után folyt be az alszámlára. Javaslom ennek illetve az év végéig még ide befolyó 
bevételeknek a KBSK részére történő átutalását azzal, hogy az alszámla megszüntetéséről 
2022. december 31-ig intézkedni kell. A számlavezetési költségek levonását követően, a 
maradvány egyidejű átutalásáról gondoskodni kell. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen! 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 
A Képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési 
és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a KBSK 100 
rendezvénysorozat programjairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztésben részletezett, a Komlói Bányász 
Sport Klub (KBSK) fennállásának 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő 
rendezvénysorozat programjairól szóló beszámolót. 
 

2. A Képviselő-testület megköszöni a 34/2020. (III. 5.) sz. határozattal létrehozott 
munkacsoport (szervezőbizottság) munkáját. 
 

3. A Képviselő-testület egyetért a „KBSK 100” alszámla 2022. december 31-vel történő 
megszüntetésével. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alszámla fennálló egyenlegének 
átutalásáról, majd a számla zárásakor fennmaradó egyenleg ismételt utalásáról 
gondoskodjon, működési célú pénzeszköz átadás jogcímen a KOMLÓI BÁNYÁSZ 
Kft. részére. 

 
Határid ő: 2022. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
Komló, 2022. november 2. 
 
 
 
        Kispál László 
        alpolgármester 


