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

 
79/2020. (V.21.) sz. határozata 

 
A TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadidőpark és 

Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű projekthez   
többletforrás biztosítása 

 
A 40/2020. (III.11.) 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 17/2020. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a 
Komló Összeköt Egyesület frakció 1. sz. melléklet szerinti véleményének ismeretében, Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1) A TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza 
Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 167.865.715,- Ft összegű többlet támogatási 
igényre vonatkozó  kérelemnek a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) 
történő benyújtását jóváhagyom. 
 
Határid ő: 2020.05.29.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
2) A többlet támogatási igény elutasítása esetén a Képviselő-testület 2021. évben -kormányzati 

engedélyhez kötött- banki hitelfelvétel terhére biztosítja a projekt építési kivitelezésének 
megvalósításához szükséges 167.865.715,- Ft összegű többlet forrást.  
 
Határid ő: 2021.03.31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

3) Amennyiben a többlet támogatási igény, illetve a hitel felvétel nem kerülnek jóváhagyásra, úgy 
az építési kivitelezési szerződés tárgyévi aláírására való tekintettel a szükséges forrást 
mindenképpen, a saját bevételek terhére, illetve akár más feladatok rovására is biztosítani kell 
külön előterjesztés keretében 2021-ben. 

4) Utasítom a jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet összeállítása során, a projekt 
módosult kiadási és bevételi előirányzatait szerepeltesse a módosított támogatási szerződés és a 
pótigényről meghozott döntés alapján. 
 
Határid ő: 2021.02.28. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

Komló, 2020. május 21. 
 
         Polics József  
         polgármester 



1. sz. melléklet 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” 
megnevezésű projekthez  többletforrás biztosítása tárgyú előterjesztés vonatkozásában a Komló 
Összeköt Egyesület frakció megbízásából, mint frakcióvezető az alábbi nyilatkozatot teszem: 

A frakció támogatja a beruházásokat, valamennyiünk közös érdeke Komló városának fejlesztése. 

Tudomásul vesszük, hogy jelen esetben egy olyan területről van szó, amely vonatkozásában 

rekultivációs feladatok is terhelik a várost. 

 Nem mehetünk el szó nélkül azonban azon tény mellett, hogy a jelenlegi pályázataink kapcsán 

folyamatban lévő, illetve előkészület alatt álló beruházásaink jelentős terhet rónak a 

költségvetésünkre, illetve számtalan bizonytalansági tényezővel nézünk szembe a többlet 

költségigények finanszírozását illetően: nem ismerjük a kormányzati támogatás mértékét, nincs 

információnk arról, hogy az esetleges hitelfelvételt a kormány támogatja-e, az előbbiek hiánya okán 

pedig jelentős költségvetési teherrel kell szembe néznünk. Bár az esetleges hitelfelvételek is olyan 

terhet jelentenek, melyeket évekig cipelnünk kell, ezáltal a költségvetési mozgásterünk lenullázódik. 

Gondolnunk kell arra is, hogy a napi „apróbb” problémák/feladatok megoldására is kell biztosítanunk 

forrásokat, hiszen egy-egy beruházás nem feltétlenül növeli a városlakók komfortérzetét ( főleg a 

vállalkozók háza nem), ugyanakkor igény jelentkezhet közvetlenül a városlakók igényét kielégítő 

feladatok megoldására.  

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel biztosított lehetőségekkel élve a 

pályázat megvalósításának határidejét a jogszabály által biztosított legtávolabbi időpontra tűzzük ki, 

enyhítve ezáltal a költségvetésünket szorító terheken. Célunk ezzel, hogy a Barna II. és az autóbusz 

pályaudvarral kapcsolatos beruházások vonatkozásában jelentkező többlet költségigények tárgyában 

a kormányzati válaszok megérkezzenek - mely érdekében Polgármester úr járjon el -, és annak 

ismeretében tudunk tovább lépni. 

Nem kívánjuk a költségvetésünket teljesen ellehetetleníteni, hiszen a folyamatban lévő 

beruházásokkal együttesen több, mint félmilliárdos többletigényről beszélünk. 

Jelen beruházás kapcsán javasoljuk a határozati javaslatok 1. pontjában részletezni, hogy hova nyújt 

be a polgármester kérelmet. A határozati javaslatok 3. pontja olyan bizonytalan költségvetési helyzetet 

eredményezhet, mely az intézményeink alapvető működtetését rengetheti meg. Amennyiben nem 

kapunk hitelfelvételhez engedélyt és közvetlen kormányzati támogatást és ezért a költségvetésen a 

beruházáshoz a hiányzó összeget áterőszakoljuk úgy az is előfordulhat, hogy alapfeladatainkat sem 

tudjuk színvonalasan ellátni a jövő évben. Ezt pedig felelősséggel nem tudjuk felvállalni. 

Ezen döntés (3.pont) meghozatalával a veszélyhelyzeti szükségesség, arányosság és rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményeit súlyosan sérti meg. 

 

 



Kérjük, hogy ezen döntésünkről a nyertes vállalkozót is szíveskedjen tájékoztatni, mert amennyiben 

ezen pont elfogadásával köt szerződést, úgy kérjük, hogy a szerződésben rögzítse, hogy a testületi 

többség véleményéről a vállalkozót tájékoztatta. 

Komló, 2020. május 21. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

         dr.Barbarics Ildikó 
             frakcióvezető 
        

 


