
  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 10-i rendkívüli üléséről. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  

Polics József: Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a rendkívüli 

képviselő-testületi ülésen A jelenléti ívből megállapítom, hogy a testület határozatképes, 12 főből 11 

fő van jelen. Gerencsér Ágnes igazoltan van távol. A testületi ülést 16 óra 11 perckor megnyitom. A 

jegyzőkönyv rögzítése gyorsírásban és diktafonon történik.  

Új, 2. sz. napirendi pontként javaslom felvenni és tárgyalni a „Sporttámogatás” című előterjesztést. 

Az előterjesztések kiküldésre, illetve kiosztásra kerültek.  

Kérem, aki a napirendekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

11 igen szavazattal elfogadta a testület a napirendi pontokat.  

 

 1. sz. napirend 

 

A bétai elkerülő út megvalósítása című project kapcsán pályázati maradvány visszafizetése és 

a Kaptár program többletforrási igény pontosítása 

Előadó: Polics József polgármester 

 

Polics József: A decemberi testületi ülésen már tárgyalta a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

bizottság és a Képviselő-testület is a bétai maradvány és a Kaptár beruházáshoz kapcsolódó 

átcsoportosítást. November 22-én a Belügyminisztériumhoz fordultam a bétai átcsoportosítással 

kapcsolatban, valamint a Kaptárhoz plusz 92 millió forintos plusz összeg biztosítása ügyében. Ezután 

született meg a testületi döntés és az év elején jutottunk abba a fázisba, hogy a Belügyminisztérium 

reagált erre a megkeresésre. Ennek a technikai lebonyolítása számomra is picit meglepő módon 

történik.  A 3,5 milliárd forintos támogatás négy soron, egy kormányhatározatban jelent meg, négy 

támogatási szerződéssel. Emiatt – a jogászok elmondása alapján – ez a direktben történő 

átcsoportosítás nem működik, hanem kormányhatározatot kell módosítani, ahhoz pedig vissza kell 

utalni a bétai elkerülő útnál a maradvány összeget. Annak érdekében, hogy ez minél előbb 

megtörténjen, gyorsan össze kellett hívni a testületet, hogy a költségvetés II. fordulós tárgyalásáig 

megszülessen a kormánydöntés. A végén derült ki, hogy az sajnos összeget kamatostul kell 

visszafizetni, viszont ezzel tudjuk megteremteni az esélyt arra, hogy a 2023-as költségvetésünket ne 

terheljük meg egy hitelfelvételi limit feletti összeggel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

támogassa a határozati javaslatot. 

 

Frakcióvélemény, kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2022. (I. 10.) sz. határozat 

 

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 

 

2. sz. napirend 

 

Sporttámogatás 

Előadó: Polics József polgármester 

 

Polics József: A költségvetési rendeletben van egy szabály, amely a sporttámogatások esetében arra 

az esetre, amikor létesítményt tart fenn, akkor az átmeneti gazdálkodási időszakban az előző év 1/12, 

maximum 2/12 részét  a költségvetés elfogadásáig én tudom kezelni. Itt azonban bejött egy kérelem, 

hogy az asztalitenisz szakosztálynak szüksége van finanszírozásra, nem bírnak márciusig várni, mivel 

folynak a versenyek. Ennek kapcsán született ez a határozati javaslat, a KBSK-nál az átmeneti 

rendelkezések szerint most is tudjuk rendezni az időarányos részt, a Sport 36 Kft.-nél ez nem szokott 

gondot jelenteni és a személyes egyeztetések alapján nem is tartanak rá igényt. De ha netán márciusig 

valami változás történik, akkor ez a határozati javaslat erre az esetre is biztosít átmeneti támogatási 

lehetőséget.  

 

Jurinovits Miklós: Megvan az esély arra, hogy az asztalitenisz szakosztály ismét kiemelt helyre 

kerüljön és ennek a későbbiekben is lesznek remélhetőleg pozitív vonzatai. A bizottság 7 igen 

szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot. 

 



Frakcióvélemény, kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2022. (I. 10.) sz. határozat 

 

Sporttámogatás 

 

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

gazdasági bizottság javaslatának figyelembevételével – tájékozódott az előző évben havi rendszeres 

támogatásban részesülő sportszervezetek átmeneti gazdálkodás keretében nem kezelhető 

finanszírozási igényeiről és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy valamennyi, előző évben havi 

 finanszírozásban részesített sportszervezet részére – egyedi kérelem alapján – a 2022. 

 évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 2021. évi jóváhagyott éves támogatás 2/12 

 erejéig működési támogatást folyósítson azzal, hogy a folyósított összeg a 

 későbbiekben jóváhagyásra kerülő 2022. évi nem költségvetési támogatás keretet 

 terheli. 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés tervezése során az 1. pont szerinti 

 felhatalmazás alapján hozott döntések előirányzati vonzatát szerepeltesse. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2022. február 28. 

Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

 

A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a költségvetés I. fordulójának tárgyalása várhatóan 

2022. február 15-20. között, a közmeghallgatás 2022. február 20-28. között kerül megtartásra. A 

költségvetés végleges elfogadása pedig március első csütörtökére tehető.  

 

A testületi ülést 16 óra 20 perckor bezárta. 

Megköszönte a részvételt, mindenkinek további szép napot és jó egészséget kívánt. 

 

K.m.f. 

 

 

         dr. Müller József         Polics József 

       aljegyző                              polgármester 

 


