
 

K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

241/2021. (IX.30.) sz. határozata 

 

A Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó káresemények rendezésére 

forrás biztosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 

gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Juhász Gyula 

utcai beruházáshoz kapcsolódó káresemények rendezése tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2021. július 17-én történt nagymértékű 

esőzés kapcsán bejelentett vis-maior igénykeretben a Juhász Gyula utcai beruházáshoz 

kapcsolódó káresemény nem került támogatásra. 

 

2. A Képviselő-testület tájékozódott a „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési 

keret” felhasználásáról. A Nagyrét utcai rézsűcsúszáshoz kapcsolódó kivitelezési 

költség csökkenése miatt a Képviselő-testület 211/2021. (VIII. 26.) számú 

határozatának 1. pontjában szereplő, megelőlegezési céllal biztosított előirányzatot 

bruttó 35.000.000.- Ft-ról bruttó 27.231.848.- Ft-ra módosítja. A felszabadult bruttó 

7.768.152.- Ft visszapótlását határozza el a Pályázati, előkészítési, önerő és 

megelőlegezési alapra. 

 

3. A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a 7. sz. 

mellékletben szereplő „Pályázati, előkészítési és megelőlegezési keret” terhére forrást 

biztosít a Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó káresemények rendezésére 

legfeljebb bruttó 1.587.500, -Ft összegben, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval a szerződést aláírja.  

 

Határidő:  2021. október 15. 

Felelős:  Polics József polgármester 

  

4. A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a 7. sz. 

mellékletben szereplő „Pályázati, előkészítési és megelőlegezési keret” terhére forrást 

biztosít a Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó akadálymentes rámpa 

kialakítására, és rehabilitációs szakmérnök alkalmazására legfeljebb bruttó 400.000, - 

Ft összegben. 

 

5. A Képviselő-testület tájékozódott a beruházás kapcsán még várható 

többlettköltségekről. Ezekről a 2021. november havi testületi ülésen külön 

előterjesztés keretében dönt. 

 



 

Határidő:  2021. október 15. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

6. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az 

előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2021. október 15. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

K.m.f. 

 

 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  

   címzetes főjegyző          polgármester 


