
 

K I V O N A T 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
218/2020. (XI. 6.) sz. határozata 

 
Az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztató 

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörömben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és 
működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló a 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati 
rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a 
Komló Összeköt Egyesület frakció, valamint a Fidesz-KDNP frakció és az alpolgármester 
támogató véleményeinek figyelembevételével,, Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
1. A képviselő-testület a polgármesternek a 57/2020. (IV.17.) sz. határozat 
 végrehajtásáról szóló beszámolóját megismerte, és azt tudomásul veszi. 
 
2. A képviselő-testület a határozat 1. pontját visszavonja. Felhívja az 
 intézményvezetőket, hogy takarékos gazdálkodással további előirányzat-
 megtakarításokat érjenek el. A minőségi munkavégzéshez kapcsolódó juttatások – 
 figyelembe véve fentieket és a költségvetési rendelet rendelkezéseit – kifizethetőek.  
 
3. A határozat 2. pontja tekintetében a képviselő-testület elrendeli a képviselői keretből 4 
 MFt, továbbá a 3., 4., 5., 8., 9., 10. franciabekezdések szerinti előirányzatok teljes
 zárolását.  
 
4. A képviselő-testület a határozat 2. pontjának 6. francia bekezdésében szereplő, 
 felfüggesztett út-híd keretből 800 eFt-ot felszabadít a sikondai üdülőterületen 
 elvégzendő út karbantartások fedezetének biztosítására. Elrendeli a fennmaradó  1200 
 eFt zárolását. 
 
5. A képviselő-testület a határozat 3., 4., 5. és 6. pontját fenntartja azzal, hogy a soron 
 következő testületi  ülésre az előterjesztésben jelzett tartalmú költségvetési 
 rendeletmódosítást kell előterjeszteni.  
 Egyidejűleg javaslatot kell tenni a határozat 2. pontjának 7. francia bekezdése szerint 
 felfüggesztett 17 MFt-os síkosság mentesítés előirányzat felhasználásra is. 
 
6. A képviselő-testület a határozat 7. pontját visszavonja azzal, hogy a képviselő-testület 
 az intézményvezetőtől elvárja a fokozott takarékosságot a felhasználás során. 
 
7. A határozat 8. pontjának 1., 3., 4., 5., 13., 15. francia bekezdéseiben szereplő 
 felfüggesztett előirányzatokra vonatkozó végleges javaslatot a soron következő 
 költségvetési rendeletmódosítás keretében kell előterjeszteni azzal, hogy addig e 
 pontok tekintetében a felfüggesztését a képviselő-testület fenntartja.  



 

 
8. A képviselő-testület elrendeli a határozat 8. pontjának 2., 7., 12., 14., 16., 17. francia 
 bekezdéseiben szereplő felfüggesztett előirányzatok továbbá a 8. francia bekezdésben 
 szereplő összegből még fel nem oldott 7 MFt zárolását. 
 
9. A határozat 8. pontjának 6. francia bekezdése szerint felfüggesztett TDM támogatás 
 összegéből 493.950,-Ft feloldását és folyósítását, továbbá a fennmaradó 5 MFt 
 előirányzat zárolását rendeli el a képviselő-testület. 
 
10. A KBSK Kft. 8. határozati pont 9. francia bekezdésében szereplő felfüggesztett 
 támogatási előirányzatából még fel nem oldott összeg céljellegű felhasználásához a 
 képviselő-testület hozzájárul a Kft. működőképességének megőrzése érdekében.  
 
11. A határozat 8. pont 11. és 12. francia bekezdése szerinti előirányzatok korábban még 
 fel nem oldott hányadainak zárolását rendeli el a képviselő-testület. 
 
12. Az ismételt hatósági kötelezésre tekintettel az önkormányzati lakások 
 kéményfelújítása előirányzat még fel nem szabadított hányadának céljellegű 
 felhasználását a képviselő-testület jóváhagyja.  
 
13. A képviselő-testület a határozat 8. pontjának 19. francia bekezdésében szereplő 
 előirányzatból 500.000,-Ft céljellegű felhasználását engedélyezi, egyúttal elrendeli a 
 fennmaradó 700.000,-Ft zárolását.  
 
14. A képviselő-testület elrendeli a határozat 9. pontjának 3. francia bekezdése, illetve a 
 határozat 10. pontjának 1. francia bekezdése szerinti előirányzatok zárolását.  
 
15. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a határozat 9. és 10. pontjának jelen 
 határozat 14. pontjában nem szereplő tételeinek részleges vagy teljes zárolására a 
 korábbi döntéseknek megfelelően került, illetve kerül sor.  
 
Határid ő:  2020. november 30.,  
  illetve utólagosan átvezethető tételek esetében 2021. február 28. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  intézményvezetők 
 
Komló, 2020. november 6. 
 
 

                     Polics József 
            polgármester 
 
 
 
 


