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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
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Meghívott: Kispál József tű. alezredes parancsnok Komló, Berek u. 12. 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2011. december 15-i testületi ülésén tárgyalta Kispál József tűzoltó 
alezredes parancsnok megkeresése alapján a „Feleslegessé vált gépkocsi átvétele 
tűzoltóságtól” című előterjesztést és fogadta el e tárgyban a mellékelt 238/2011. (XII.15.) Kt. 
sz. határozatát.  
 
Parancsnok úr mellékelt 2011. december 22-én kelt levelében jelezte, hogy önkormányzatunk 
által elfogadott határozat alapjául szolgáló levele félreértésen alapult, így kezdeményezte a 
képviselő-testület határozatának visszavonását.  
Nem tartottam indokoltnak e témában a képviselő-testület soron kívüli összehívását, 
ugyanakkor intézkedtem ugyancsak mellékelt 1594-5/2011. sz. ügyiratban a határozat 
végrehajtásának felfüggesztéséről, melyről jogszabályban foglalt kötelezettségemnek eleget 
téve ezúton a felfüggesztést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatom Önöket.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat felfüggesztésének tudomásulvétele 
mellett, méltányolva parancsnok úr által közölteket, vonja vissza a 238/2011. (XII.15.) Kt. sz. 
határozatát.  
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a „Feleslegessé vált gépkocsi átvétele a 
tűzoltóságtól” című 238/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat végrehajtásának felfüggesztéséről és 
visszavonásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi és utólag jóváhagyja a polgármester 
238/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozat végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó 
döntését.  

2. Képviselő-testület a 238/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozatát visszavonja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2012. január 25. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. december 15-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

238/2011. (XII.15.) Kt. határozata 
 
 

Feleslegessé vált gépkocsi átvétele a tűzoltóságtól 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a tűzoltóság 
Volkswagen Jetta típusú gépjárművének intézményi vagyoni körből történő 
kivonásáról szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a Komló Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 
önállóan működő és gazdálkodó intézmény vagyonából 2011. december 15-i hatállyal 
kivonja a parancsnoki poszt megszűnése folytán feleslegessé váló Volkswagen Jetta 
típusú LIZ-055 frsz-ú gépjárművet és egyúttal dönt a hivatkozott gépjármű 
polgármesteri hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény vagyoni körébe 
történő átvételéről. Az átvett gépjárművet a képviselő-testület 2012. március 31-ig 
üzemeltetésre átadja a Komló Város Tűzvédelméért Alapítványnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József  polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Kispál József  tűzoltó alezredes parancsnok 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
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Komló Város Önkormányzatának 
         Hivatásos Tűzoltósága          . 
          7300 Komló, Berek u. 12. 
  Tel: 582-290, 582-291, Fax: 582-292 
E-mail: postmaster@tuokomlo.t-online.hu 

 
 
Szám: A/108/2011. Tárgy: Személygépkocsi tulajdonjoga 
 
KOMLÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
POLICS JÓZSEF ÚR RÉSZÉRE 
 
KOMLÓ 
Városház tér 3. 
7300 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójával folytatott beszélgetés 
alapján világosság vált számomra, hogy 2012. április 1.-től Komlón egyfajta tűzoltó-
parancsnokság fog működni. Ez azt jelenti, hogy a parancsnoki feladatok ellátáshoz szükség 
lesz a Volkswagen Jetta típusú személygépkocsira. 
Elnézést kérek a Polgármester Úrtól, hogy adott időszakban a rendelkezésemre álló szűk 
információkat nem kellő körültekintéssel értelmeztem, és ez által olyan döntéshelyzetbe 
hoztam, amely nem felel meg a várható gyakorlatnak. 
Ezúton kérem tisztelt Polgármester Urat, hogy a személygépkocsi tulajdonjogára vonatkozó 
képviselő testületi döntést vonja vissza. 
 
Komló, 2011. december 22. 
 

Tisztelettel: 
 

 
 

  Kispál József s.k. 
tűzoltó alezredes 

parancsnok 
 
Készült: 3 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Kapja: 1. Irattár 
            2. Polgármesteri Hivatal 
 3. Polgármester Hivatal Pénzügyi Iroda 
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