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2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város rendezvények 

előkészítése 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint Humán bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „2021. Évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 
éves Komló Város rendezvények előkészítése” című előterjesztést.  
 

1. A Képviselő-testület a 2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város 
rendezvények sikeres megszervezése és lebonyolítása érdekében a szervezési-
végrehajtási döntéseket véleményező, azokra esetlegesen javaslatot tevő, 7 tagú 
munkacsoportot hoz létre. 
 
A munkacsoport tagjai: 

− Jégl Zoltán önkormányzati képviselő, a Humán bizottság elnöke; 
− dr. Barbarics Ildikó önkormányzati képviselő, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság elnöke;  
− Béni Gábor rendezvényszervező; 
− Steinerbrunner Győzőné intézményvezető, József Attila Városi Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény; 
− dr. Falusyné Nagy Ildikó, a Komló Városi Sportközpont vezetője; 
− Aranyos László intézményvezető, Komló Város Önkormányzat Közösségek 

Háza és Színház Művelődési Központ; 
− Simon Andrásné marketing ügyintéző, 
− Polics József polgármester. 

 
Felelős:     Polics József polgármester 
Határid ő: 2021. július 15. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkacsoport döntései 

alapján a rendezvények szervezését irányítsa, minden szükséges kötelezettségvállalást 
megtegyen, egyben felkéri, hogy a rendezvényekről beszámolót készítsen.  
A munkacsoport a 2021. évi rendezvényről szóló beszámoló elfogadását követően 
szűnik meg. 
 
Felelős:     Polics József polgármester 
Határid ő: 2022. márciusi testületi ülés 
 

 



 

3. A Képviselő testület egyetért azzal, hogy a bizonytalan járványhelyzet és az egyes 
országokkal kapcsolatos beutazási szabályok folyamatos változása miatt a 2021. évi 
Bányásznapok Fesztiválra külföldi vendégek ne kerüljenek meghívásra. 
 

4. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézmény FESZT-20-0037 
azonosítószámon 5 millió forint pályázati támogatást nyert a NKA Fesztivál 
Kollégiumától a „2021. évi Komlói Bányásznapok megrendezésének támogatása” 
címmel. A Képviselő-testület egyetért a pályázati cél megvalósításával. 
 

5. A sikeres pályázat eredményeként a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és 
Színház Művelődési Központ 2021. évi költségvetésében a 165/2018. (XI. 29.) számú 
határozat 4. pontja alapján betervezett dologi előirányzat részben felszabadul. A 
Képviselő-testület egyetért az így keletkezett többlet dologi előirányzat „2021. évi 
Komlói Bányásznapok” és a „70 éves Komló Városa” fesztiválsorozattal összefüggő 
felhasználásával azzal, hogy ezek a kiadások nem részei a Béni Gáborral egyéni 
vállalkozóval kötött vállalkozási szerződésnek.  
 

 
K.m.f. 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
 
 


