
K I V O N A T 
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jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

91/2016. (V. 26.) sz. határozata 
 

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
(KBSK sportlétesítmény és belterületi utak felújítása) 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélokra történő 
pályázat benyújtását határozza el: 
 

1.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása alcél:  
Az önkormányzat tulajdonában álló KBSK (7300 Komló, Pécsi út 44.) 
főépületének belső felújítása, átalakítása bruttó 23.529.412,-Ft beruházási 
költséggel. 
A fejlesztés megvalósításához 3.529.412,- Ft saját forrást biztosít a 2017. évi 
költségvetés terhére. 

2.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 
- Irinyi János utcának a Berek utcai útcsatlakozás és az Eötvös utcai 

útcsatlakozás közötti szakasza (3433 hrsz), valamint a 
- Gorkij utca 17. sz. – 31. sz. lakóházak közötti szakasza (2298 hrsz) 
bruttó 38.922.071,- Ft bekerülési költséggel. A fejlesztés megvalósításához 
8.922.071,- Ft saját forrást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 
 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 2017. évi 
költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatban esetlegesen 2016. évben szükségessé 
váló előkészítési munkákra legfeljebb 1 M Ft összeget biztosít a költségvetési rendelet 
7. sz. mellékletében „Pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére. 



Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 
határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 
nyilatkozatok megtételére.  
 

Határid ő:  2016. június 2. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 


