
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2022. május 26-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
69/2022. (V.26.) sz. határozata 

 
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon 

 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének figyelembevétele mellett - megtárgyalta 
a Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

1. A Képviselő-testület engedélyezi delegáció küldését a 2022. július 8. és 11. között 
megrendezésre kerülő neckartenzlingeni falunapokra, az alábbiak szerint: 

 
A hivatalos delegáció tagja Polics József polgármester, valamint Pálfi László helyi 
önkormányzati képviselő. A hivatalos delegáción kívül részt vesz a rendezvényen  
továbbá Rónáné Lusztig Ágnes, Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 
elnöke, Szarka Elemér, Komló volt polgármestere, a Pöndöly Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesületből néhány táncospár, valamint Komló város német 
nemzetiségi oktatási intézményeiből olyan pedagógusok és vezetők, akik 
tolmácsolásukkal, munkájukkal sokat tettek a két település ma is virágzó kapcsolatáért.  
A delegáció kiutazási költségei várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: (385,- Ft/Euró 
napi árfolyam mellett) 

- “az R-Bus Kft. által (székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 54.; adószám: 
27995655-2-02) üzemeltetett autóbusz költségei előzetes árajánlat alapján (amely 
tartalmazza: 2 x 1000 km oda-vissza út üzemanyag költségeit, a gépkocsivezetők és az 
út során felmerülő útdíjak költségeit) 720.000.-Ft - dologi jellegű 

- a kiküldetésben résztvevő hivatalos delegáció : 
- napidíja:  2 fő x 2 nap x 16 EUR 64.- EUR (napi árfolyamon 24.640,- Ft)  
- váratlan költségekre   100.000.-Ft, valamint   

      300.-EUR (napi árfolyamon 115.500,- Ft) 
-  csoportos utasbiztosítás díja (hozzávetőleges ár)  120.000.-Ft - dologi jellegű  

(2022. május 16-i MNB középárfolyamon kalkulálva)    
 

Mindösszesen:     1.080.140.-Ft   
     valamint  +  364  EUR (napi árfolyamon  

140.140,- Ft)” 
 

2. A Képviselő-testület a kiküldetés 1. pontban részletezett kiadásainak fedezetét az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésének Külföldi Testvérvárosi Kapcsolatok 
előirányzat terhére biztosítja. 

 



 

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges költségek 
kifizetéséről, valamint a valuta kiutalásáról gondoskodjon.  

 
Határid ő:  2022. július 7. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
4. A Képviselő-testület utasítja továbbá a jegyzőt, hogy az előirányzat-változás 

átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet-módosításkor gondoskodjon a 
ténylegesen felmerült kiadások figyelembevételével. 

 
Határid ő:  soron következő költségvetési rendelet-módosítás 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő       Polics József 
          címzetes főjegyző        polgármester 
 

 
 
 


