
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:      Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

         2015. március 30-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 14 fő képviselő Szarka Elemér igazoltan (betegség miatt) hiányzik. A 
képviselő-testületi ülést 15 óra 04 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a 
jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Napirend módosítására tett javaslatot: 4. számú napirendként javasolta felvenni a képviselők 
részére pótlólag kiküldött, „A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása” című előterjesztést. Szóbeli előterjesztés alapján történő együttes 
tárgyalásra javasolta 6-7. napirendként felvenni a „KBSK futófolyosó épülete energetikai 
korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 7/2013. (I.21.) sz. 
határozat módosítása” és a „KBSK tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 
KEOP-2012-5.5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 6/2013. (I.21.) sz. határozat módosítása” tárgyú 
napirendi pontokat, külön-külön szavazással. 8. számú napirendként szintén szóbeli előterjesztés 
alapján „Vélemény a Szilvási Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról” című 
előterjesztést javasolta tárgyalni. Zárt ülésen történő tárgyalásra javasolta utolsó napirendként 
felvenni és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság szóbeli előterjesztése alapján tárgyalni a 
„Dudás István atléta kitüntetési javaslata” tárgyú előterjesztést. A napirendi pontok meghívóban 
jelzett számozása értelemszerűen módosul. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
 

Büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez ingatlan felajánlása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester úgy véli, hogy az előterjesztés Komló életét határozza meg, hisz állami 
beruházásról van szó, melynek eredményeképpen 250 fő foglalkoztatása valósulhat meg. Az 
ügyben nagyon sok egyeztetés történt, ezért nyugodt szívvel terjeszti az anyagot a képviselő-
testület elé döntéshozatalra.  
 
 
 



Schalpha Anett véleménye, hogy a kiírási lehetőségeket sok oldalról vizsgálták a frakció tagjai, 
akik résztvettek lakossági fórumokon, ellátogattak a veszprémi börtönbe tapasztalat, és 
információszerzés céljából. Ezek után alaposan megtárgyalva, a város lakosságának érdekeit 
figyelembe véve a FIDESZ frakció támogatja a pályázat benyújtását és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy a geodéziai felmérés milyen eredménnyel zárult.  
 
Polics József elmondta, hogy 9 ha terület került geodéziai felmérésre a 25 ha területből, az 
óvodától a körtvélyesi gyűjtőútig, ill. a mecsekfalui oldalig terjedően. Az alsó út mellett lévő 
terület felajánlására kerül sor, melynek lejtése nem olyannagy mérvű, mint a felső területen.  
 
Pista József nem támogatja a börtön építését Komlón. A helyszínt nem tartja megfelelőnek, több 
alternatívát kellett volna felmutatni. Tény, hogy 250 munkahely létesülne, de nincs előkészítve a 
terület. Az ott élő emberek sem fogadják szívesen, nem kötelességük eltűrni a szomszédságukban 
épített börtönt. Véleménye szerint nem lesz hozadéka, ez a terület nem jó választás. 
 
Gerencsér Ágnes szükségesnek tartja új munkahelyek létrehozását, azonban magát a területet 
ellenzi, nem a börtön létrehozását. Az itt élők többsége nem szeretné, hogy a lakóövezetükben 
építsenek börtönt. Nem támogatja a határozati javaslatot.  
 
dr. Makra István Edéné: A kiküldött anyagban részletesen megtalálható, hogy hány helyen 
kerestek területet a városban a megvalósításhoz. Komlónak nincs a tulajdonában más zöldterület. 
Magyarországon 30 városban tudnak élni börtön mellett, senkit nem zavar. Elfogadja az emberek 
negatív reakcióját, de nem érti meg. 
 
dr. György Zóra:  Az egyszerűsített véleményfelmérés nem volt zökkenőmentes, negatívak a 
tapasztalatai. Döntését nem a felmérés eredménye alapján hozza meg.  
 
Jégl Zoltán nem támogatja a helyszínt. A 250 munkahely és a vállalkozások plusz bevétele 
elgondolkodtató, de az építkezés után a komlói vállalkozók kevés szerephez jutnak, mivel a BV 
megoldja az élelmezést, az egészségügyi ellátást, stb. Szerinte hatékonyabb előkészítés lett volna 
szükséges.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  szerint szüksége van Komlónak a gazdaságot élénkítő beruházásra. 
Valóban új munkahelyeket kell teremteni, de két településrész mindenképp sérülni fog. 
Tetszetősek voltak a látványtervek, melyet még tetszetősebbé a zöld növényzet tesz, de ez az ott 
élőket nem fogja megnyugtatni. A zöld növényzet kb. 20-30 év múlva teszi szebbé a területet. 
Negatív véleménnyel volt a lakossági véleménynyílvánításról, melyet nem készítettek elő 
kellően, más szempontok alapján kellett volna eljárni. Körtvélyesben és Mecsekfalun hátrányossá 
válik a lakóingatlanok értéke megvalósítás esetén. Nem támogatja az előterjesztést. 
 
Hegedüs Norbert szerint a kalocsai börtönről készített kisfilm segített átláthatóbbá tenni a 
helyzetet, a veszprémi börtönlátogatás alkalmával pedig meggyőződött a valóságról. A város 
lakosságának 3/4 része igennel szavazott, ezt kell figyelembe venni. Elmondta, hogy a Kazinczy 
utcába sok helyen nem kerültek ki szavazólapok, tekintettel arra, hogy több helyen nincs 
postaláda. 



 
Schalpha Anett: Nehéz a feladat, nem lehet csak érzelmi alapon dönteni. Egy ilyen nagymérvű 
beruházás munkahelyteremtést és a későbbiekben fejlesztéseket is fog generálni. Döntését ezek 
alapján hozza meg. 
 
Polics József elmondta, hogy kb. 5 milliárd forintos állami beruházásból valósulna meg a börtön 
a komlói vállalkozók egy részének foglalkoztatását is beleértve. Az éves 600 millió forintos 
bérigényt tekintve a város egészét érinti. Sok felvetés hangzott el, mely fentartásokon és 
információ hiányokon alapul. Megpróbálták felkészíteni a döntéshozókat, az érintetteket a 
kérdésben, a döntés érdekében pedig szakemberek segítségét is kérték. Aggodalmak mindig és 
mindenhol vannak, de tekintettel kell lenni arra, hogy a beruházás Komló jövőjét fogja 
meghatározni. Ha a pályázat sikeres, akkor a 30 db bérlakás tekintetében bérlőkijelölési jogot is 
felajánlhatnának, amely jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő 600 bérlakásra vonatkozik. 
Ha ez nem felelne meg, akkor – a veszprémi tapasztalatok figyelembe vételével – az objektum 
közelében kísérli meg az önkormányzat az ingatlanvásárlást. Az intézmény létesítése már az 
építkezés idején, továbbá a működtetés során is fellendülést eredményezne a lakáspiacon és a 
szolgáltatások területén is.  
 
Jégl Zoltán szerint a más városokban beadott börtönpályázatot nem biztos, hogy 100%-ban 
támogatták az ott élők. Megemlítette, hogy a fórum alkalmával csak felhergelték a lakókat, 
valószínűleg ezért volt 1612 „nem” szavazat. Mecsekfalui lakosként nem támogatja a pályázat 
beadását. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  szerint a meglévő lakásokból érdekes lenne felajánlani 30-at, mert nincs 
isannyi üres lakás. Nyílvánvalónak látszik, hogy vásárolni kell majd.  
 
Több észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen, 
4 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

25/2015. (III.30.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési, a pénzügyi és ellenőrzési és a szociális 
és egészségügyi bizottságok véleményének figyelembevételével, valamint széles körű társadalmi 
egyeztetés alapján. 
 

1.) A képviselő-testület a büntetés-végrehajtási intézet létesítésével kapcsolatos előnyöket és 
hátrányokat mérlegelte, széles körű lakossági egyeztetést folytatott és a jelentős mértékű 
foglalkoztatásra, valamint az egyéb pozitív hatásokra való tekintettel pályázatot nyújt be 
az Országos Büntetés-végrehajtási Intézet honlapján e tárgyban közzétett felhívására. 

 
2.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 1545/12. hrsz. alatti 

ingatlan megosztása során kialakításra kerülő legalább 5 hektáros önálló ingatlant 
térítésmentesen a Magyar Állam javára tulajdonba adja büntetés-végrehajtási intézet 
létesítése céljából. 



 
3.) A képviselő-testület vállalja, hogy az érintett ingatlan különleges területbe történő 

átsorolásáról és a telek kialakításáról gondoskodik 2015. december 31-ig. 
 
4.) A képviselő-testület támogató döntés esetén vállalja, hogy az ingatlanon a pályázati 

felhívásban megjelölt teljes közműellátást az ott kért kapacitással telken belül biztosítja 
legkésőbb 2016. december 31. napjáig. 

 
5.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, folytasson egyeztetéseket az esetleges 

megállapodás kapcsán annak érdekében, hogy az intézmény a városi távhő-ellátási 
rendszerre kapcsolódjon. 

 
6.) A képviselő-testület vállalja továbbá, hogy pályázatnyertesség esetén 2018-ig 30 db 

önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában bérlőkijelölési jogot biztosít. Vállalja 
továbbá, hogy az intézet személyzete lakhatása céljából elsősorban a családos Komlóra 
költöző munkavállalók részére ingyenesen legalább 10 db, igény esetén ezt meghaladó 
számú lakótelket biztosít. A képviselő-testület a büntetés-végrehajtási intézet létesítése 
esetén gondoskodik arról, hogy az intézethez közeli településrészeken a térfigyelő 
kamerarendszer megfelelő bővítésével is növelje a közterületi biztonságot.  

 
7.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy előzetesen a büntetés-

végrehajtási intézet létesítésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódóan a partnerként szóba 
jöhető szervezetekkel, így elsősorban a Polgárőrséggel és a Baranya Megyei 
Rendőrkapitánysággal, valamint a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karával, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
tárgyalásokat folytasson, velük a pályázat sikeressége érdekében együttműködési 
megállapodásokat kössön, ill. részükről támogató nyilatkozatokat szerezzen be. 

 
8.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és 

benyújtásáról gondoskodjon, folytasson le minden szükséges egyeztetést és tárgyalást, 
tegyen meg minden nyilatkozatot és intézkedést jelen határozat szerintiek végrehajtása 
érdekében. 

 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: 2015. március 31. pályázat benyújtására, illetve 
  értelem szerint. 
 
 
 
Polics József megköszönte az aktív munkát és a támogatásokat, javaslatokat azoknak, akik a 
napirend anyagán dolgoztak,  
 
 
 
 
 
 



2. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy pótlólag kiküldésre került a polgármesteri és 
alpolgármesteri tevékenységről szóló beszámoló, valamint a helyi, autóbusszal végzett, 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat állásáról szóló tájékoztató. A 
Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
vezetőjének tájékoztatása szerint a februári foglalkoztatási adatok a testületi ülés időpontjában 
még nem állnak rendelkezésre, így az a következő beszámoló részét képezi majd. Ennek 
megfelelően a határozati javaslat az alábbiak szerint módosul: a határozati javaslat 3. francia 
bekezdésében „a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről” szöveg helyébe a „a helyi, 
autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat állásáról 
szóló tájékoztatót” szöveg kerül. 
 
Jégl Zoltán érdeklődött a Solar Energy System Kft.-vel való tárgyalásról.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  a fent említett cégről és a Sybac Solar Kft.-ről kért tájékoztatást, valamint a 
miniszterelnökkel folytatott foglalkoztatási problémákkal kapcsolatos megbeszéléséről 
érdeklődött. 
 
Mink Ern ő Seszták Miklós fejlesztési miniszterrel történt szennyvízberuházási egyeztetésről és a 
beruházásról kérdezett. 
 
Dr. Makra István Edéné újabb hírek után érdeklődött a szénbányászattal kapcsolatban. Az M9-
es útról és a Komló Város Önkormányzata által benyújtott futó pályázatokról is tájékoztatást kért. 
 
Dr. György Zóra a közüzemi völgy fejlesztési lehetőségeiről, Hoffmann Györggyel való 
egyeztetésről szeretne többet tudni. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Solar Energy Systems Kft. és az 
önkormányzat között kötött ingatlan használatra vonatkozó szerződés 2014. december 31-én 
lejárt. Komló Város Önkormányzata felszólítást küldött a jelenlegi beruházónak, hogy rendezze a 
bérleti szerződés szerinti tartozását, illetve fizesse ki a telek vételárát. Ehhez a cégnek 30 nap állt 
rendelkezésére, mely 30 millió forint feletti összeget jelent, ebből kb. 30.000,- forintot fizetett 
meg határidőre. Megkereste a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot azzal, – mivel 210 millió 
forintos állami támogatás is felhasználásra került a beruházásnál – hogy mit kíván tenni a céggel 
és hogyan kívánja érvényesíteni a leutalt állami támogatás garanciáit. Az ügyvezető igazgató újra 
szeretne tárgyalni. Valószínűleg elhúzódó jogi vitára van esély.  
 
Napelempark beruházásnál az erdősödés miatt nem tudják beépíteni a teljes területet, a fákat nem 
vághatják ki, ezért 1 ha terület használható a cég számára. A használhatatlan területre a cégvezető 
visszavásárlást kérne az önkormányzattól a szerződésben meghatározott feltételekkel. 



Kérelmének beérkezése után a téma újból a képviselő-testület elé kerül várhatóan májusban.  
 
A miniszterelnök úrral (foglalkoztatási témában) arról egyeztettek, hogy jelenleg 1000 fő Start és 
közcélú munkás dolgozik Komlón. A szén vegyészeti hasznosítási területeivel kapcsolatosan még 
nincs kormányzati döntés a folytatásról. Kutatásfejlesztési feladatokra szeretnének forrást kapni, 
ezzel kapcsolatban is történt megbeszélés. A PTE és a bányász szakemberek javaslatai 
folyamatosan érkeznek. 
 
A CAADEX Kft. régi nevén Lakiter Kft. Nagyrét utcai kiemelt beruházása 100-150 fő 
foglalkoztatásával, az utca teljes közművesítésével szerepel Komló Város Gazdasági 
Programjában is. A pályázati kiírások nem határozzák meg egyértelműen, hogy melyik feladat 
milyen mértékben támogatott és az önkormányzatoknak mennyi önrészt kell vállalnia. A 
CAADEX Kft. állami támogatásáról már kaptak levelet, az előkészületek megkezdéséhez 
miniszterelnök úr segítségét kérte.  
 
A szennyvízberuházások között a komlói van a legjobban előkészítve. A kormány döntése 
alapján garantált a forrás biztosítása a 2014-2020. évi európai uniós költségvetés terhére. Jelenleg 
egy átmeneti időszak van jelen, mert a 2007-2013. évi európai uniós költségvetési időszak még 
nem zárult le, a 2014-2020. évi még nem indult el. Seszták Miklós miniszter úrral egyeztett a 
témában és kérte az átmeneti szabályozási lehetőséget annak érdekében, hogy a beruházás 
mielőbb megkezdődhessen, mivel aláírt kivitelezői szerződéssel rendelkeznek. Ha nem lesz 
átmeneti szabályozás, újra közbeszerzést kell kiírni és a folyamat 1-1,5 fél évvel kitolódik. 
 
Kasó Attila miniszteri megbízott úrral a vájárképzés tapasztalatairól, a tanbányáról, és a 
bányászattal kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak. A gazdasági programmal szintén összefügg az 
M9-es gyorsforgalmi út, melynek megközelítési problémáiról és a gazdaság élénkítésre gyakorolt 
hatásairól tájékoztatta. Az M9-es legdélebbi változata jogerős környezetvédelmi engedéllyel 
rendelkezik. Nagy Róberthez a NIF vezérigazgatójához fordult az említett problémák ügyében.  
A Köblénynél lévő csomópont össze van kötve az M65-ös úttal. A Sikondai tetőn (a keresztnél) 
tervezik a 66-os főút kiváltása céljából az elkerülő utat, ami elkerüli Magyarszéket, Sásdot. A 
köblényi csomópont és az M65-ös között a térképen behúzott nyomvonal állami út, ezért kérte a 
NIF Zrt.-ét, hogy készítsen róla tanulmánytervet.  
 
A futó pályázatok közül a KBSK két épülete (tornaterem, futófolyosó) az, amely pozitív 
elbírálásban részesülhet, egyébként az összes beadott pályázat kifogás alatt van.  
 
A közüzemi völgybe évente 4000 külföldi látogató érkezik. A völgy méltatlan a 4000 külfödi 
vendég fogadására mind környezetében, mind pedig infrastruktúrájában tekintve. Amerikai cégek 
jönnek megtekinteni egy európai vagy világszínvonalú versenyre alkalmas helyszínt, ezért a 
környezet felújítása folyik. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  kérdezte, hogy a Sybac Solar Kft. a vásárláskor nem nézte meg a területet? 
A későbbi problémák elkerülése érdekében területbejárást kellett volna tennie. 
 
Polics József: Bejárás nem történt, az értékesítés kapcsán az erdővel összefüggő rész nem 
beépíthető. Az Erdőfelügyelőség a terület ¾ részére pótlási kötelezettséget ír elő. Ha valóban 
beigazolódik, hogy a terület nem beépíthető, akkor az önkormányzat a szerződésben foglalt 



feltételek mellett, ugyanazon értékben visszavásárolja a területet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosításokkal együtt, melyet a 
képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

26/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
 

− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 
jegyzőkönyvében foglaltakat, 

− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra kiírt 

pályázat állásáról szóló tájékoztatót. 
 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 

Határid ő: 2015. április 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

3. sz. napirend 
 
Vízdíj tartozásokkal kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Szociális és egészségügyi bizottság a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 
 
 
 



10/2015. (III.31.) sz. rendelet 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-5. §-ok tekintetében a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, 
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
1. § 

 
Komló város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
lakásrendelet) 12. § (2) d) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) és a vele együtt költözni szándékozóknak nincs lejárt esedékességű tartozása a következő 

jogcímeken: 
 

da) víz- és csatornadíj minden korábbi és aktuális viziközmű-szolgáltató felé, 
db) víz- és csatornadíj a pályázó lakcímével érintett társasház vagy 

lakásszövetkezet  felé, 
dc) távhőszolgáltatási díj a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felé, 
dd) hulladékszállítási díj a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 
de) bérleti- vagy közterület használati díj a Városgondnokság felé, 
df) helyi adó, gépjárműadó, kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság, valamint 

adók módjára behajtandó köztartozás Komló Város Önkormányzati 
Adóhatósága felé,” 

 
2.§ 

 
A lakásrendelet 18.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Ha a megüresedett önkormányzati lakásra szakember letelepítése céljából érkezik kérelem 

a jegyzőhöz, arról pályázati eljárás lefolytatása és szociális helyzet vizsgálata nélkül dönt 
a képviselő-testület illetékes bizottsága, ha a kérelmezőnek és a vele együtt költözni 
szándékozóknak nincs lejárt esedékességű tartozása a következő jogcímeken: 

 
a) víz- és csatornadíj minden korábbi és aktuális viziközmű-szolgáltató felé, 
b) víz- és csatornadíj a pályázó lakcímével érintett társasház vagy 

lakásszövetkezet  felé, 
c) távhőszolgáltatási díj a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felé, 



d) hulladékszállítási díj a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 
e) bérleti- vagy közterület használati díj a Városgondnokság felé, 
f) helyi adó, gépjárműadó, kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság, valamint 

adók módjára behajtandó köztartozás Komló Város Önkormányzati 
Adóhatósága felé. 

 
 E feltételeket a kérelem benyújtásakor köteles igazolni a lakásigénylő.” 
 

3.§ 
 

A lakásrendelet 20.§ (2) bekezdésében a „Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság” 
szövegrész helyébe a „képviselő-testület illetékes bizottsága” szöveg lép. 

4.§ 
 

A lakásrendelet 20.§ (4) bekezdésében a „Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság” 
szövegrész helyébe a „képviselő-testület illetékes bizottsága” szöveg lép. 

5.§ 
 

A lakásrendelet 24.§ (1) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság” 
szövegrész helyébe a „képviselő-testület illetékes bizottságának” szöveg lép. 
 
2. Az lakáscélú támogatásokról szóló 18/2011. (VI.24.)  önkormányzati rendelet módosítása 

 
6.§ 

 
Komló város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 
18/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
„5. § 

 
Nem adható támogatás annak a kérelmezőnek, aki az állami vagy önkormányzati tulajdonban 
levő lakást kedvezményes feltételekkel vásárolja vagy vásárolta, továbbá annak, aki lejárt 
esedékességű tartozással rendelkezik a következő jogcímeken: 
 

a) víz- és csatornadíj minden korábbi és aktuális viziközmű-szolgáltató felé,  
b) víz- és csatornadíj a kérelmező lakcímével érintett társasház vagy lakásszövetkezet  

felé,  
c) távhőszolgáltatási díj a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felé, 
d) hulladékszállítási díj a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 
e) bérleti- vagy közterület használati díj a Városgondnokság felé, 
f) helyi adó, gépjárműadó, kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság, valamint adók 

módjára behajtandó köztartozás Komló Város Önkormányzati Adóhatósága felé.” 
 

7.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



 
Komló, 2015. március 30. 

 
   dr. Vaskó Ernő        Polics József   

címzetes főjegyző      polgármester 
 
 
 

4. sz. napirend 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 
Előadó:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

11/2015. (III.31.) sz. rendelet 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 
törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) VIII. 
Fejezete címében a „Helyi népszavazás, népi kezdeményezés” szövegrész helyébe a „Helyi 
népszavazás” szöveg lép. 

 

2. § 
 

Az SZMSZ 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„48. § 
 

(1) Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok legalább 15 %-a. 
 

(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a jogszerűen, az (1) bekezdésben foglalt feltételnek 
is megfelelően kezdeményezett helyi népszavazást.” 

 
 
 
 



3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

4. § 
  
Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1991. (V.2.) Ökr. számú 
rendelete. 
 
Komló, 2015. március 30. 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 
 

5. sz. napirend 
 
Komló Város Gazdaságfejlesztési Programja 2014-2020. 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

27/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Komló Város Gazdaságfejlesztési Programja 2014-2020.” című előterjesztést. 
 

1) A képviselő-testület Komló város 2014-2020. évekre szóló gazdaságfejlesztési 
programját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2) Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a gazdaságfejlesztési program Komló város 
honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 



6. sz. napirend 
 
KBSK futófolyosó épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B 
pályázat benyújtása tárgyú 7/2013. (I.21.) sz. határozat módosítása és a 
 
KBSK tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B 
pályázat benyújtása tárgyú 6/2013. (I.21.) sz. határozat módosítása 
 
Előadó:  Benke Nikolett  alpolgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester tárjékoztatta a jelenlévőket, hogy a két pályázat hiányosság miatt visszakerült a 
rendszerbe, a hiánypótlási határidő 2015. III. 31. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a KBSK-futófolyosó pályázatával kapcsolatos határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

28/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
A képviselő–testület – az alpolgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta KBSK futófolyosó épülete energetikai 
korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 7/2013. (I.21.) sz. 
határozat módosítását. 

A képviselő-testület a 7/2013. (I.21.) sz. határozat 1.) pontjának 3. bekezdésében szereplő 
mondatot, valamint a 4. bekezdést az alábbiak szerint módosítja: 

A tervezett fejlesztés elszámolható 38.348.788,-Ft-os összköltségén belül az igényelt 
32.596.470.,-Ft támogatási összeghez 5.752.318,-Ft pályázati önerőt biztosít a 2015. évi 
költségvetés terhére. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítását a 2015. évi költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor vezesse át.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Majd szavazásra bocsátotta a KBSK-tornaterem páláyzatával kapcsolatos határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 



29/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
A képviselő–testület – az alpolgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével - megtárgyalta KBSK tornaterem épülete energetikai 
korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 6/2013. (I.21.) sz. 
határozat módosítását. 

A képviselő-testület a 6/2013. (I.21.) sz. határozat 1.) pontjának 3. bekezdésében szereplő 
mondatot, valamint a 4. bekezdést az alábbiak szerint módosítja: 

A tervezett fejlesztés elszámolható 59.544.431,-Ft-os összköltségén belül az igényelt 
50.612.766.,-Ft támogatási összeghez 8.931.665.,-Ft pályázati önerőt biztosít a 2015. évi 
költségvetés terhére. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítását a 2015. évi költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor vezesse át.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 

8. sz. napirend 
 
Vélemény a Szilvási Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról 
 
Előadó:  Benke Nikolett  alpolgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

30/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztésében, és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sport bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a vélemény a Szilvási 
Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról szóló előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület támogatja a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási tagintézményének 
alapdokumentumának módosítását, mely értelmében „a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók óvodai és iskolai 
nevelése-oktatása” alapfeladat közé felvételre kerül a mozgásszervi, fogyatékos tanulók 
nevelése-oktatása (akik nem igényelnek akadálymentes környezetet.)  



 
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületének igazgatóját tájékoztassa.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

9. sz. napirend 
 
Nem költségvetési szervek 2015. évi támogatása 
 
Előadó:  Benke Nikolett  alpolgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  megkérdezte: Ki az üzemeletetője a teniszpályának? 
 
Polics József tájékoztatta, hogy a TESI Club az üzemeltetője a pályának, mely már régóta 
működik Komlón és korábban nem részesült támogatásban. A terület az önkormányzat 
tulajdonában van, ráfordítást igényel a rendbetétele. 
 
Dr. Makra István Edéné szerint az előterjesztés nem ismert a televízió nézők számára, ezért 
röviden összefoglalta, hogy mit jelent a nem költségvetési szervek támogatása. Komlói 
érdekeltségű civil, ill. más szervezetek jogosultak kérelem benyújtására, akik a városban a sport, 
a kultúra, az ifjúság, az egészségügy és bűnmegelőzés terén és egyéb társadalmi célból hasznos 
tevékenységet folytatnak.  
 
Pista József: A Pedagóguskórus több támogatást kapott, mint a Munkáskórus. Javasolta, hogy 
mindkét kórus egyformán legyen támogatva. A későbbiekben visszavonta javaslatát. 
 
Benke Nikolett véleménye, hogy az összeget igazságosan próbálták elosztani az eddigi évekhez 
viszonyítva. A Pedagóguskórus a római útja miatt többet kapott, de a Munkáskórus csak a városi 
rendezvényekkel pályázott, ezért döntött így a bizottság, viszont lehetőség van máshová is 
támogatási igényt benyújtani. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a Gyermekhangok Alapítvány a Kodály Zoltán 
Általános Iskola Kórusa, akik többet nyújtanak, mint a Munkáskórus. Ahogy a programok, az 
elvárások és a szereplések minősége is változik, bárki pályázhat polgármesteri keretre.  
 
Dr Barbarics Ildikó szerint pénzügyi téren hátrányosabb helyzetben van a Munkáskórus.  
 
Schalpha Anett szerint a támogatással kiegészítve sokkal színesebb rendezvényeket, 
programokat tudnak produkálni a szervezetek.  
 
 



Jégl Zoltán remélte, hogy a civil szervezetek és egyesületek számára több támogatás jut majd. 
 
Horváth Lászlóné (Közösségek Háza) kérte a képviselőket, hogy ne menjenek az egyenlőség 
irányába, mert nem biztos, hogy ez lenne az igazságos elosztás. A kórusok között jelentős 
minőségbeli különbség van országos és szakmai szinten is. Ez azt jelenti, hogy a Pedagógus 
Kamarakórus hangversenykórus minősítéssel rendelkezik és az ország felnőtt kórusai közül a 
legjobb három között van. Külföldi útjaik során nemzetközi zenei eseményeken, versenyeken, 
kórusok seregszemléin vesznek részt, melyről kiemelt első és második díjakat hoznak.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen, 
1 nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

31/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével –megtárgyalta a 
nem költségvetési szervek támogatására beérkezett pályázatokat. 
 
1.)A képviselő-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére, a 
táblázatban meghatározott támogatást biztosítja 2015. évre vonatkozóan. 
 
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2015. április 30. napjáig a társadalmi 
szervezetekkel kösse meg a támogatási megállapodást, a pályázatban megjelölt célok figyelembe 
vételével. 
 
Határid ő:   2015. április 30. 
Felelős:   Polics József polgármester 
   Benke Nikolett alpolgármester 
 
 

10. sz. napirend 
 
Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Ordas Miklós  elnök 
   Mayerhoff Attila vezérigazgató 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési, és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Makra Istvánné örömét fejezte ki azért, mert a benyújtott dokumentumok alapján a felhívást 
kiíró szervezet a pályázatot bruttó 6.005.525.- forint támogatásban részesítette, így megkezdődhet 
a padló felújítása. 
 



Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

32/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi és ellenőrzési, valamint az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a KBSK asztalitenisz csarnok padlófelújítását. 
 

1. A Képviselő-testület támogatja a 7300 Komló, Pécsi út 44. szám alatt lévő KBSK 
asztalitenisz csarnok padlófelújítását, a pályázatban foglaltaknak megfelelően. 

 
2. A Képviselő-testület a nyilvánosság biztosításához szükséges 10e Ft-ot az Önkormányzat 

egyéb dologi előirányzata terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére és 
a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

11. sz. napirend 
 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Mayerhoff Attila vezérigazgató 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat 2. pontjában tévesen 
100.000.000,-Ft folyószámlahitel szerepel, ami helyesen: 100.000.000,- Ft éven belüli 
forgóeszköz finanszírozási kölcsön. Ezzel a módosítással kéri elfogadni a határozati javaslatot. 
 
2015. március 24. napján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülést 
tartott, melyen tárgyalták a társaság hitelfelvételének kérdését és az OTP Bank Nyrt.-vel 
megkötendő 200 millió forint összegű folyószámlahitel szerződést, valamint 100 millió forint 
összegű kölcsönszerződést az Alapító részére elfogadásra javasolták. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
 
 
 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a 
képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

33/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. folyószámla- és forgóeszközhiteléről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. az előterjesztés 2. 
számú mellékletében foglalt feltételek mellett 200.000.000,- Ft folyószámlahitelt vegyen 
fel az OTP Bank Nyrt-től. 
 

2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. az előterjesztés 3. 
számú mellékletében foglalt feltételek mellett 100.000.000,- Ft éven belüli  forgóeszköz 
finanszírozási kölcsönt vegyen fel az OTP Bank Nyrt-től. 
 

3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. az előterjesztés 4. 
számú mellékletében foglalt feltételek mellett számlaforgalom vállalásáról szóló 
megállapodást írjon alá. 
 
4. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a polgármester – Komló Város 

Önkormányzat törvényes képviselőjeként – az előterjesztés 5. számú mellékletében 
foglalt feltételek szerint tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződést írjon alá. 

 
5.  Felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos alapítói határozat 

kibocsátására, valamint a tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződés 
aláírására. 

 
 Felhatalmazza Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt a hitelszerződés és a 

kölcsönszerződés megkötésére, valamint az ezekhez szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. sz. napirend 
 
Sikondai levegőminőség mérése 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Sikfürdő Kft. 
   Frankia Kft. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József véleménye, hogy közpénzt szórnak el a levegőméréssel. Az öt napig tartó mérés az 
önkormányzatnak 276.000,- forintjába kerül, a tervek alapján pedig meghaladja az 1 millió 
forintot is. Ezt az összeget másra, pl. útjavításra is fel lehetne használni. Nem támogatja az 
előterjesztést. 
 
Benke Nikolett elmondta, hogy Komló Város Önkormányzata azért támogatja a levegőminőség 
mérést, mert ez a városnak is fontos. Sikondát klimatikus gyógyhellyé nyilvánították, ennek 
kapcsán szeretnék a mérést elvégeztetni, hisz komoly marketing stratégiát lehet erre építeni, 
amely turisztikai szempontból egyaránt fontos Sikondának és Komlónak is. 
 
Dr. Makra Istvánné emlékei szerint a 70-es években végeztek egy hasonló kutatást, mely szerint 
Sikondának egészen különleges levegőösszetétele van, ami jó hatással van a szervezetre. Ezzel a 
vizsgálattal esély van rá, hogy a város ebből profitáljon. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  szerint Sikondán a levegőminőségnek alapvető fontossága lehet, de a 
későbbiekben majd vegyék figyelembe a Szanatórium ügyénél is, hisz nagyobb jelentőséggel bír, 
mint a Camping, vagy a Wellness marketingje. 
 
Polics József úgy gondolja, ha a Szanatórium pénzügyi forráshiány miatt nem csatlakozott a 
rendszerhez, az önkormányzat helyette is kifizeti a ráeső részt. A levegőminőséget, a zajt értékén 
kell kezelni, mert így lehet marketinget építeni. Meg kell szerezni a minősítését, mert a 
mérésekkel tudják igazolni, hogy Sikonda klímája más összetételű, mint pl. Hajdúszoboszlónak, 
Egernek és a Bükknek. A sikondai völgy sajátos mikroklímája és környezeti minősége 
egyedülálló értéke a városnak. A Plánum 97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási 
Mérnöki Iroda Kft. tette a legjobb ajánlatot a felmérésre. 
Kérte a határozati javaslat támogatását, hogy ezzel segítsék a sikondai vendégforgalom növelését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen, 
1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 



34/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési és a pénzügyi és ellenőrzési bizottságok véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a sikondai levegőminőség mérésével kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a sikondai üdülőterület népszerűsítése érdekében – együttműködve a 
Sikfürdő Kft.-vel és a Frankia Kft.-vel – gondoskodik a sikondai településrész levegő minőség 
mérésének elkészíttetéséről.  
 
A képviselő-testület a Plánum 97 környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda 
Kft. ajánlatának figyelembevételével a teljes költséget 435 ezer Ft + ÁFA összegben elfogadja és 
ennek 50 %-át, bruttó 276 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat egyéb dologi előirányzatai terhére. 
 
A megrendelő a Sikfürdő Kft., amely részére a képviselő-testület a jelen határozatban 
jóváhagyott forrást biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetésről a Sikfürdő Kft. 
továbbszámlázása alapján gondoskodjon. 
 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: 2015. május 31. 
 
 

13. sz. napirend 
 
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2015. évi módosítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
Dr. Makra István Edéné kiment a teremből. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 
javaslat 4.) pontját az alábbiak szerint javasolta elfogadásra. 
 
4.) A képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tervezői ajánlatban 
foglaltakat elfogadja, a feladat elvégzését megrendeli, melynek forrását, 190.500,- forintot a 
költségvetési rendelet 7. számú mellékletén szereplő tervezési keret előirányzat terhére 
biztosítja.  
 
A bizottságok a határozati javaslatot a kiegészítéssel elfogadásra javasolták. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen, 4 
nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 
35/2015. (III. 30.) sz. határozat 

 
Komló város önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és 
településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta Körtvélyes városrész rendezési tervi módosítását. 
 

1) A képviselő-testület megállapítja, hogy a tervezett módosítás nyomán nem változik a 
településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktura főhálózata, valamint új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a településrendezési terv módosítását 
egyszerűsített eljárás keretében kívánja lefolytatni.  
 

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy jelen információk szerint a tervezett módosítások 
nem járnak a káros környezeti hatások olyan növekedésével, mely a 2/2005. (I.11.) 
Kormmányrendelet szerinti környezetvédelmi alátámasztó munkarész készítését 
követelnék meg. 

 

3) A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, 
civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a 16/2014. (X. 27.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. függelékében szereplő partnerségi 
rend szerint határozza meg, és utasítja a főépítészt, hogy az egyeztetési folyamat során az 
abban foglaltak szerint járjon el. 
 

4) A képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tervezői ajánlatban 
foglaltakat elfogadja, a feladat elvégzését megrendeli, melynek forrását, 190.500,- forintot 
a költségvetési rendelet 7. számú mellékletén szereplő tervezési keret előirányzat terhére 
biztosítja. 

  

Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész  
 

5) A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a fenti döntés szerint folytassa le a 
településrendezési terv módosítását. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész  

 
 
 

14. sz. napirend 
 
Belényesi kiküldetés 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Makra István Edéné visszaérkezett. 
 



 
Polics József elmondta, hogy a kiküldetésre Molnár Zoltánné, Schalpha Anett, Benke Nikolett és 
Szarka Elemér jelentkezett. Ha Szarka úr nem gyógyul meg, akkor Ferencz-Lőfi Lajos kíséri a 
hölgyeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

36/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslata 
alapján  engedélyezi a belényesi hivatalos kiküldetést. 
 

1. Kiküldött személyek :  Szarka Elemér képviselő, 
Schalpha Anett képviselő, 
Molnár Zoltánné képviselő, 
Benke Nikolett alpolgármester. 

 
2. Kiutazás ideje:   2015. április 23-26. 

 
3. A kiutazás költségei:  

 
A küldetésben részesülők: 
- napidíja: 4 fő x 2 nap x 16 EUR     128 EUR 
 
-A gépkocsi költségeire, valamint váratlan 
kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg 
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)   272 EUR 
 
4. Igényelt valuta:       400 EUR 
 
A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges valuta 
kiutalásáról gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. sz. napirend 
 
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és településfejlesztési, és a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József az 1 millió forintos karbantartási munkadíjról érdeklődött. Nagyon magasnak találja 
az összeget, melynek nem látja értelmét. Megkérdezte, hogy ezt mindenképp ki kell-e fizetni az 
egy évre vagy csak akkor, ha probléma van a kamerákkal. 
 
A polgármester tájékoztatta, hogy körülbelüli összeg szerepel a jövő évre vonatkozóan, de a 
határozati javaslatban egyértelműen le van írva. A közbeszerzési eljárást 2015. december 31-ig le 
kell folytatni és akkor válik véglegessé az összeg. Az IPA pályázat kapcsán felszerelt három 
kamerának lassan lejár az egy éves garanciája, ha nincs szakszerű karbantartás akkor a 
szavatossági kötelezettség elvész. A rendszerhez tartozik egy 6-7 millió forint körüli központ a 
teljes logisztikával és átjátszóállomásokkal együtt. A karbantartási feladatokra vonatkozó 
versenyeztetési eljárás lefolytatása után kötnek szerződést a nyertes ajánlattevővel. Bízik benne, 
hogy a versenyeztetés eredményeképpen az összeg nem lesz ilyen magas. A kameratípusokhoz 
hasonlóan meghatározásra kerül a gépkönyv a központ leírása szerint, hogy milyen karbantartási 
kötelezettséget, milyen időközönként kell elvégezni. Az áramdíjra 2015. évre 200.000,- forint 
vonatkozik. 
 
A polgármester a vita lezárása után szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 

37/2015. (III. 30.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás tárgyú 
előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező együttműködési 
megállapodásban foglaltakat megismerte és a tervezetet jelen tartalommal jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat képviseletében 
aláírja. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester  
 



2.) A Képviselő-testület a térfigyelő rendszer kültéri egységei áramdíjának fedezetéül 
200.000,- Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetési rendelet önkormányzat egyéb 
dologi előirányzata terhére. 
  
Utasítja a jegyzőt, hogy a jövő évi karbantartási, javítási munkák költségét a 2016. évi 
költségvetés tervezése során vegye figyelembe, a karbantartási feladatokra vonatkozó 
versenyeztetési eljárást 2015. december 31-ig folytassa le. Egyidejűleg felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a karbantartási szerződést a nyertes ajánlattevővel megkösse.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

16. sz. napirend 
 
Interpellációk, bejelentések 
 
Interpelláció, bejelentés nem érkezett. 
 
A polgármester köszöntötte Laho Andrea irodavezetőt. Megköszönte Komló Város 
Önkormányzatánál végzett több, mint 15 éves, kiemelkedő munkáját a képviselő-testület nevében 
is és elbúcsúzott tőle. További jó egészséget és sok boldogságot kívánt a továbbiakban.  
 
Majd a képviselő-testületi ülést 17 óra 35 perckor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    dr. Vaskó Ernő  Polics József 
 címzetes főjegyző  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


