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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2023. január 26-án 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület villamos  
                                      hálózatfejlesztéséhez forrás biztosítása 
 
Iktatószám:  F/149/2023,                                       Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Breitenbach József műszaki ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 

Bizottság 
SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: - 
 
 

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-0003 azonosító számú „Barnamezős 
területek rehabilitációja Komlón” megnevezésű projekt keretében megvalósította a volt „fürdő-
épület” felújítását.  
A korszerűsítési munkálatok során megtörtént a meglévő homlokzati falszerkezetek 
hőszigetelése, a lapos tetős szerkezet hőszigetelése és vízszigetelése, valamint a nyílászárók 
cseréje. Felújításra került a fűtési rendszer, a gépészeti és az elektromos vezetékhálózat. A 
projekt keretén belül megvalósult az épület projektarányos akadálymentesítése is. A pályázat 
célja, hogy a településen a vállalkozások számára vonzó, munkahelyteremtés céljából alkalmas 
kereskedelmi és szolgáltató központ alakuljon ki.  
Az épületen belül az elsősorban ipari, valamint raktározási célokat szolgáló, bérbeadásra szánt 
helyiségek kerültek kialakításra, melyek szintenként vannak elkülönítve.  
Az épület használatbavételéhez elvégeztük a liftekhez tartozó aknák kiépítését, az azokhoz 
szükséges gépészeti terek megvalósítását, a lépcsőház padlóburkolatának felújítását továbbá 
kifestését, és annak füstmentesítési és tűzvédelmi szempontból megfelelő kialakítását, ami 
hatósági szempontból elengedhetetlen. Az említett megvalósult munkák végleges 
beüzemeléséhez villamos hálózatfejlesztési igény jelentkezett, amihez a szükséges forrás 
összege legfeljebb bruttó 150.000, -Ft, amelyet a 2023. évi költségvetés terhére javaslok 
biztosítani a költségvetés 2023. évi I. fordulós tervezetével egyezően. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével és a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló, Altáró u. 2 
szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez forrás biztosítása” c. előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Komló, Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez 
Komló Város Önkormányzat forrást biztosít legfeljebb bruttó 150.000, - Ft értékben a 
2023. évi költségvetés terhére. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet I. 
fordulós előterjesztésében az előirányzatot szerepeltesse. 

 
Határid ő:   2023. március 25. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

     
 
 
Komló, 2023. január 19. 
        Polics József 
        polgármester 
 


