
 

K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2022. január 10-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2022. (I. 10.) sz. határozata 

 
A bétai elkerülő út megvalósítása című projekt kapcsán pályázati maradvány 

visszafizetése és a Kaptár program többletforrási igény pontosítása 
 

 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta „A bétai elkerülő út 

megvalósítása című projekt kapcsán pályázati maradvány visszafizetése és a Kaptár program 

többletforrási igény pontosítása” tárgyú szóbeli előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület tájékozódott a BMÖGF/997-1/2020 számú, „Bétai elkerülő út 

megvalósítása” című projektről és az ahhoz kapcsolódó visszafizetésről. 

 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés - a lebonyolított közbeszerzési 

eljárások és az azok alapján megkötött szerződések szerint - a megítélt bruttó 

1.600.000.000.- forint forrás helyett bruttó 1.299.507.944.-Ft összegben megvalósítható. 

 

3. A Képviselő-testület az így fel nem használt bruttó 300.492.056,-Ft összegű forrásról 

lemond. 

Felkéri a polgármestert, hogy erről a Kormányt, illetve a nevében eljáró 

Belügyminisztériumot tájékoztassa, egyben felhatalmazza arra, hogy a visszafizetendő 

összeget az egyeztetett jogcímen a Támogató által megadott számlára visszautalja. 

  

4. A Képviselő-testület az e tárgyban íródott belügyminisztériumi államtitkári levelet 

megismerte. Reményét fejezi ki, hogy a polgármester által kezdeményezett 

átcsoportosítást és a ~ 92,95 MFt, e feletti többlettámogatást a Kormány jóváhagyja. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kaptár program megvalósításához 

szükséges bruttó 393.444.731.-Ft összegű többlettámogatás kormányzati jóváhagyása 

ügyében járjon el. 

 

6. A Képviselő-testület 2022. január 11. visszafizetési értéknappal a kapcsolódó, a Magyar 

Államkincstár illetékesei által írásban közölt 5.396.236.- Ft összegű kamat visszafizetési 

kötelezettséget jóváhagyja és annak forrását az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

terhére biztosítja. 

 

7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kamat utólagos visszafizetését 

kezdeményezze, tekintettel arra, hogy ez esetben a jogosulatlan igénybevétel tényét nem 

tartja megalapozottnak. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

 

8. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés összeállítása során 

az előirányzat változtatásokat szerepeltesse. 

 

Határidő: 2022. február 15 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

K.m.f. 

   dr. Müller József                    Polics József  

    aljegyző          polgármester 


