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Az alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 22 fı képviselı. Páva Zoltán képviselı igazoltan van távol, 
dr. Kiss Huba jelezte, hogy az ülésre késve érkezik. 
 
Az alpolgármester 9 óra 7 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy 
az ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
Az alpolgármester javaslatot tett a „Komlói BSK Sport 2010. Kft. létrehozása” és a 
„Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának módosítása” címő napirendek 
levételére. Továbbá új napirendként, a „Damjanich u. 25. sz. alatti bölcsıde átvétele” 
címő elıterjesztés napirendre történı felvételét javasolta. 
 
Az alpolgármester a napirendi pontokat a módosításokkal együttesen szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselık kézfenntartással egyhangúlag – 23 igen szavazat – 
elfogadtak.  
 
Az alpolgármester Polgármesteri Dicsérı Oklevelet adott át Hölbling Ferenc részére a 
2009. évi karácsonyi díszkivilágítás biztosításáért. Kálmán Róbert az ülésen nem 
tudott megjelenni, részére a következı testületi ülésen kerül átadásra az oklevél. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
Kiküldésre került a munkaügyi központ tájékoztatója a város és környéke munkaügyi 
helyzetérıl, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 
és Területfejlesztési Tanácsa 2009. december 17-én, csütörtökön megtartott ülésérıl 
készített jegyzıkönyv. (anyaghoz csatolva) 
 
A 183/2009. (XII.10.) sz. határozat végrehajtásánál jeleztük, hogy mindeddig nem 
került sor a Komlói Szociális Nonprofit Kft. új ügyvezetıjének megválasztására. Az 
elızetes egyeztetés szerint ma (január 21-én) ülésezett volna a taggyőlés, amely 
azonban a megyei önkormányzat kérésére elmarad. Az új ügyvezetı személyérıl a 
döntés tehát februárnál elıbb nem várható.  
 



dr. Szakács László elmondta hogy a megyei önkormányzat elnöke, dr. Hargitai János 
a hét elején telefonon azt kérte, hogy a megyei közgyőlés január 28-i ülése utánra 
tegyék át a Komlói Szociális Nonprofit Kft. taggyőlésének idıpontját. Az ügyvezetı 
személyében, illetve a kinevezés dátumában és idıtartamában véleménye szerint 
konszenzusra fognak jutni. Jelen esetben a megbízás nélküli ügyvitel szabályait kell 
alkalmazni, ami azt jelenti, hogy az ügyvezetı nem teljes hatáskörrel járhat el, 
aláírását a taggyőlés utólagosan jóváhagyja.  
Elıreláthatóan február elején kerül összehívásra a taggyőlés, ahol véleménye szerint 
sikeresen meg fogják választani az ügyvezetıt. 
 
A frakciók  támogatják az elıterjesztést. 
 
A fidesz frakció sajnálatosnak tartja, hogy polgármester úr ebben az idıszakban nincs 
jelen az ülésen. A Szociális Kht. ügyvezetıjének kérdését illetıen elmondta, hogy a 
frakció elejétıl fogva következetesen állt hozzá az ügyhöz és véleményét nem 
módosította. Ugyanúgy, ahogy Peti Erika április 22-én lejárt ügyvezetıi szerzıdése 
„derült égbıl villámcsapásként hatott”, ugyanúgy hatottak a kft-nél az utóbbi idıben is 
a dolgok. Az elmúlt idıszakban, a kht. idején az ügyvezetık által végzett áldásos 
tevékenység az önkormányzatnak 100 m Ft-os kárt jelentett. A frakció nem gondolja, 
hogy ezt a folyamatot folytatni kellene.  
Abban az esetben, ha valakinek december 31-én lejár a szerzıdése – és az 
önkormányzatnál ezt nem tudják, annak ellenére, hogy 50 %-nál nagyobb többsége és 
a kinevezés 75 %-hoz van kötve – akkor véleménye szerint jóval a határidı lejárata 
elıtt egyeztetni kell. A kft-nél december 9-én történt meg a pályázók meghallgatása. 
Véleménye szerint december 9. és 31. között lehetett volna idıt szakítani arra, hogy a 
megyei önkormányzattal konszenzus szülessen.  
A megyei önkormányzat részérıl meg lesz az a kompromisszum, amit a többségi 
tulajdonos kér. 
 
Kispál László összegezte, hogy a munkaügyi központ beszámolójából kiderül, hogy 
Komlón jelenleg 23,9 %-os a munkanélküliség – ami a nagyon rossz helyzetben lévı 
kistelepüléseknél is magasabb –, ami az elmúlt idıszakhoz képest kicsit javult. Ez 
annak tudható be, hogy 334 fı dolgozik az „Út a munkához” program keretében. Ezzel 
kapcsolatosan sajnálatosnak tartja, hogy több helyen fıállású dolgozókat „cserélnek 
ki” olcsóbb, „Út a munkához” program keretében foglalkoztatható dolgozókra. Ez a 
munkanélküliségen nem javít, csak a statisztikát javítja, illetve az adott intézmény 
költségvetési helyzetét, de a város helyzetét nem segíti. 
Arról érdeklıdött, hogy igaz-e, hogy Komlón december 27-én 7 ember kísérelt meg 
öngyilkosságot. 
 
dr. Szakács László elmondta, hogy nem gondolja, hogy ebbıl (ügyvezetıi 
kinevezésbıl) politikai ügyet kellene csinálni. Ha úgy lett volna, ahogy azt Polics 
József képviselı elmondta, az tényleg hiba lett volna, de nem úgy volt. A megyei 
önkormányzat pontosan tudta, hogy az álláshelyre pályázat kerül kiírásra, mert a 
bizottságai és közgyőlése megtárgyalta, melynek Polics képviselı is tagja. dr. Hargitai 
János és Páva Zoltán között egyeztetések történtek.  



Az igaz, hogy a frakció tartotta magát a véleményéhez, de a taggyőlésen nem a frakció 
szavaz, hanem a megyei önkormányzat. Ennek ismertében viszont most már tudják, 
hogy honnan ered ez a fajta intenció arra felé, hogy a megyei önkormányzat mindent 
támogathat a Szociális Kht. tekintetében, kivéve az ügyvezetı kinevezését. A 
gazdálkodáson felül szem elıtt kell tartani, hogy 125 fı ellátott, 86 fı dolgozó, 68 
albérlı van, továbbá a Családok Átmeneti Otthonában élı családok is ott vannak, akik 
szeretnék, ha a biztonságosan mőködne az a cég. A megyei önkormányzat hozzáállása 
ez egy alkalommal tért el az eddig megszokottaktól. A megyei önkormányzat mindig 
nagyon helyesen és tiszteletreméltóan úgy foglalt állást, hogy mivel nem járul hozzá 
az intézmény mőködéséhez, ezért a stratégiai döntések kapcsán (pl.: tisztségviselık 
kinevezése, felügyelı bizottság) minden egyes alkalommal a delegáltjuk tekintetében 
kikérték az önkormányzat véleményét, és mindig követték Komló városának, mint 
többségi tulajdonosnak az álláspontját. Most az egyszer nem így történt. Azért, mert a 
frakció tartotta magát a véleményéhez. Nem kell ebbıl politikai ügyet csinálni, 
mindenkinek az az érdeke, hogy minél hamarabb megnyugtató rendezést kapjon ez az 
ügy. dr. Hargitai János felkereste telefonon és minden egyes vitás kérdésben dőlıre 
tudtak jutni. Eddig a megye nem támogatta, de nem is akadályozta a Kft. mőködését. 
Véleménye szerint most azonban akadályozta, mert megtehette. Mindezek ellenére 
vissza tudnak térni a jó együttmőködésre a megyei önkormányzattal. Bízik abban, 
hogy a kérésnek megfelelıen a január 28-a után megtartott taggyőlésen ki tudják 
nevezni az új ügyvezetı igazgatót. 
Kispál László kérdésére nem tud válaszolni.  
 

Polics József a pontos tájékoztatás érdekében elmondta, hogy ı nem tagja a megyei 
bizottságnak, és a közgyőlés nem tárgyalta a témát. Ezzel a megyei önkormányzattal 
ügyvezetıt még nem nevezett ki Komló város képviselı-testülete. Lehet, hogy ez a 
gyakorlat (elızetes egyeztetés után teljes egyetértés minden kérdésben Komlóval) meg 
volt beszélve az elızı vezetıvel, Kékesi úrral, de Hargitai úrral nem.  
 

dr. Szakács László elmondta, hogy valóban nem tagja Polics József a bizottságnak, de 
a bizottsági jegyzıkönyv a képviselı úrnak is rendelkezésére állt.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 20 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a tisztségviselık, a bizottságok, a tanácsnok 
munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót.  
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határid ı: 2010. február 10. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 



2. sz. napirend 
 
"Funkciób ıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása" címő pályázat 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
(dr. Kiss Huba megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 23 fı.) 
 
A pénzügyi bizottság az 1-3. és a 4. pont A) változatát támogatja azzal, hogy a B.2. 
pont is kerüljön be a határozatba (ez a pont a 8 m Ft-os elıirányzat tervezésére 
vonatkozik). 
A városüzemeltetési bizottság az 1-3. és a 4. pont A) változatát támogatja. 
 
A honismereti frakció véleménye szerint a projekt támogathatósága vállalhatatlan, 
mert a rendelkezésre álló önerı kimerítésre kerülne. A frakció 4/A változatot javasolja 
elfogadásra, és megköszönte a városüzemeltetési iroda munkáját.  
A KEOP-os pályázatokat majd lehet támogatni, mert azokkal folyamatosan csökken a 
mőködtetés hiánya. Említésre került a Vásárcsarnok, a „gödör” és a zöldterületek. 
 
A fidesz frakció az 1-3. és a 4/A pont és a B.2. pontot javasolja elfogadásra. A frakció 
az energia-megtakarítást eredményezı beruházásokat minden alkalommal támogatta, 
ezután is támogatja fogja. Furcsállja, hogy bekerült az SZTK épülete, amikor azt 
egyszer privatizációra, majd más hasznosításra jelölték ki. Amennyiben állami vagy 
bármilyen támogatási forrásban részesül az ingatlan, öt, illetve tíz évig nem 
elidegeníthetı,nem használható másra. Miért nincs benne valamelyik szociális otthon, 
ahol állandó, életvitel szerő tartózkodás van és a komfortot nagyban befolyásolja? Az 
SZTK-nál vannak más tulajdonosok is.  
A határozattal jóváhagynak egy belvárosi parkolási koncepciót, amely több hibás 
elemet is tartalmaz. Nincs kivonata a koncepciónak, ha jóváhagyják, akkor azt a 
hibákkal együtt hagyják jóvá.  
 
A szocialista frakció az 1-3. és a 4/A pont és a B.2. pontot javasolja elfogadásra. 
Elmondta, hogy a felsorolás frakcióülésen is szóba került, ahol megegyeztek abban, 
hogy a felsorolás példa értékő. A lényeg az, hogy a 2009. évben fejlesztéssel nem 
érintett intézmények KEOP-os pályázatba bevihetık. 
 
dr. Szakács László elmondta, hogy vásárcsarnokra nem nyújtható be pályázat, mert 
nincs benne főtés. Azonban az idei költségvetésben szerepeltetjük a vásárcsarnok 
felújítását. Örömmel veszi, hogy konszenzus van a frakciók között, mert a 
beruházással 20 % - 40 % megtakarítás érhetı el. Az SZTK épülete azért került be a 
felsorolásba, mert idıközben más funkciót kapott. Bár háromszor is meg lett hirdetve, 
de nem érkezett be megfelelı ajánlat egy alkalommal sem. Erre az épületre CÉDE és 
TEKI pályázatok is kerültek benyújtásra. Így az ingatlan már ezek miatt sem 
értékesíthetı. 
Kéri a városüzemeltetés munkatársait, hogy kerüljenek be a felsorolásba a városi 
tulajdonban lévı és jelenleg közfeladatot ellátó intézmények is, így a Gesztenyési és 
Sallai utcai Idısek Otthona. 



Gelb Miklós arról érdeklıdött, hogy mennyit költöttek a belvárosi rehabilitációra, 
mert emlékei szerint ez már 4-5 éve húzódó ügy. Továbbá arról kért felvilágosítást, 
hogy a 4/A pontban intézményenként értendı az, hogy az elıkészítés költségeire 
legfeljebb nettó 8-8 millió forint értékhatárig biztosít fedezetet a 2010. évi költségvetés? 
 
dr. Szakács László elmondta, hogy az elıterjesztés szöveges részében is szerepel, 
hogy eddig 10 m Ft tartalékösszeg került felhasználásra. Ez a 2. integrált 
városfejlesztési stratégiának megszövegezésére, illetve a koncepció elkészítésére 
került kifizetésre. Ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor külsı szakértı cég lett 
igénybe véve. Az elsı alkalommal helyben készült az integrált városfejlesztési 
stratégia. Ez a pénz nem megy veszendıbe, hiszen ha a testület elfogadja a stratégiát, 
akkor egy újabb pályázati lehetıség alkalmával ez nem jelent majd többletköltséget, 
csak aktualizálni kell. A 8 – 8 m Ft közül az egyik a közvilágítás korszerősítésére, 
illetve energiaracionalizálásra szolgáló koncepció, a másik pedig az intézmények 
energiaracionalizálásra kialakítandó koncepció elkészítésére kerül elkülönítésre, ami 
késıbb a pályázatban elszámolható. 
 
Kispál László elmondta, hogy nem kíván a témában szavazni, ezért kikapcsolja a 
gépét szavazáskor, mivel a Hotel Béke Sziget mögötti területre szeretnének pályázni, 
így érintettség állna fenn. 
 
Reszelıné Cser Sarolta szintén azt támogatja, hogy ne kerüljön az IVS pályázat 
benyújtásra, bár sok olyan beruházást tartalmazott volna, mint a vásárcsarnok, a gödör, 
stb. melyek fontos részei lehettek volna a közérzetjavító beruházásoknak. Jelen 
helyzetben mérlegelni kell és véleménye szerint helyes döntés az, hogy a városi 
tulajdonban lévı közintézmények energiakorszerősítését helyezik elıtérbe.  
A közvilágítás korszerősítésérıl nem esett szó, melyet fontos dolognak tart, ez már 
több éve fejlesztésre szorul. Az általa képviselt településrészen is több probléma van a 
közvilágítással, pl.: Kisbattyán utcája, Mecsekjánosiban a buszmegállók, Jánosi 
puszta, stb. Örömmel veszi, hogy nem a hatalmas volumenő pályázat kerül 
benyújtásra, hanem kisebb, közérzetjavító beruházások és a mőködési költségek 
lefaragására irányuló KEOP-os pályázatok kerülnek benyújtásra. 
 
Rendeki Ágoston felhívta a figyelmet arra, hogy ez a városfejlesztési pályázat a 2010. 
évi benyújtástól lép most vissza, nem kerül elvetésre. Ez most egy koncepció, amely 
mentén lehet tovább gondolkodni, ismertek, hogy melyek azok a dolgok, melyeknek 
meg kellene történnie. A jövıben, ha lehetıség lesz rá, könnyebb lesz ezt aktualizálni.  
 
Folkner Károly  elmondta, hogy a parkoló koncepcióra plusz pénzeket szavaztak, 
mivel plusz mőszaki tartalommal kellett megtöltetni. A koncepció aktualizálását 
azonnal meg kell kezdeni. Javasolja, vegyék ki a koncepcióból a fizetı parkoló 
kialakítására vonatkozó részt. A koncepció készítıje 40 %-os parkoló hiányt számolt 
ki. Véleménye szerint Komló nem küzd ilyen mértékő parkolási problémákkal. 
A kıberakó áthelyezését nem az Ipari Parkba, hanem kisvaszari út elágazója felé 
határozták el. Ezeket pontosítani kell. 
 



dr. Szakács László elmondta, hogy a koncepció még nincs kifizetve, a mai napon nem 
fogadják el és a februári testületi ülésre visszakerül a téma. 
 
Gelb Miklós véleménye szerint az új testületnek át kell majd gondolnia, hogy kell-e 
ennyi óvoda, ilyen intézménystruktúra, stb. és azzal kell számolni, hogy a város nem 
fog több pénzt kapni. Az elmúlt 4 évben nem költöttek pénzt a belvárosra, a parkolók 
is zuzalékkal lettek felszórva. Mindent elhalasztottak a belvárosi rehabilitációs 
pályázat miatt. Most már ismert, hogy nem kerül a pályázat benyújtásra.  A „gödröt”, a 
Tröszt mögötti, a TESCO melletti és a Templomtéri parkolót rendbe kell tenni, ezek 
évek óta húzódnak.  
Kéri, hogy a költségvetéskor, amikor ezen helyek javaslata elhangzik, akkor ne azt 
mondják, hogy a koncepcióban kimondták, hogy csak azt lehet támogatni, aminek van 
50 %-os pályázati támogatottsága, mert valószínő, hogy a meg nem térülı 
beruházásokra nem lehet majd pályázni. 
 
Szigeti Szabolcs elmondta, hogy a város költségvetése nem fog változni, mert az 
adóbevételek és a munkahelyteremtés nem tart ott, ahol kellene. Bár belépett az 
önkormányzat a programba és elköltött 10 m Ft-ot, de véleménye szerint akkor dönt 
felelısségteljesen a testület, ha ebbıl kilép, hiszen a tervezés, lebonyolítás, önrész 
költsége 138.940 e Ft. Fontosabb az, hogy a következı pályázatokban a 
munkahelyteremtés- és megırzés legyen az elsıdleges szempont.  
A vásárcsarnok és a gödör 2010. évi költségvetésbe való beépítését javasolja, ezekre 
kell biztosítani keretet. Az intézményi hálózatok esetében azoknál az intézményeknél 
történjen meg a szigetelés, amelyekre a jövıben is számítanak. A KEOP-os 
pályázatokat támogatja. 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy a városüzemeltetési bizottság önálló napirendként 
tárgyalja a következı ülésén az e-on ténykedését, ahol tájékoztatást kérnek az 
elérhetıségekrıl, a hiba javítás módjáról, stb. Valaha az volt a gyakorlat, hogy a 
meghatározó szolgáltató egységek vezetıitıl beszámolót, tájékoztatást kaptak. Ezt a 
gyakorlatot újra be kellene vezetni.  
 
Németh Mária elmondta, hogy már több képviselıtıl elhangzott, hogy milyen 
megtakarításokat sikerült elérni azoknál az intézményeknél, ahol KEOP-os pályázat 
révén sikerült korszerősíteni a főtésrendszert, illetve szigetelni az épületeket. A 2009. 
évi főtési adatok alapján várhatóan, ha 30 %-os megtakarítást feltételeznek, az 
intézményeknél 7000 GJ megtakarítást lehet elérni, ami 30 m Ft-os megtakarítást 
eredményez. Ezek rövid idın belül megtérülı beruházások. Nem csak a távfőtéses 
intézményeknél lehet részt venni a KEOP-os pályázaton, hanem azoknak is, ahol 
gázkazánnal történik a főtés. 3 ilyen óvoda van Komlón. Ha ezeknél az óvodáknál az 
elmúlt idıszak tapasztalati átlag téli fogyasztásaival számolnak, akkor 4.200 m3 gáz 
megtakarítás várható 30 %-os megtakarítást feltételezve. 
A kórház vonatkozásában a 2007. október és 2008. április közötti főtési tényadatok és 
a korszerősítés utáni főtési idény, 2008. október és 2009. április közötti tényadatok 
összehasonlítás kimutatja, hogy annak ellenére, hogy a régi épületrészt nem 
korszerősítették, a megtakarítás így is 24 %-os. 



dr. Szakács László elmondta, hogy a kérdés az, hogy azt a beruházást kell-e 
megvalósítani, amely 3 év alatt térül meg vagy azt, ami nem térül meg, mert egy térkı, 
egy szökıkút nem térül meg soha. Más városok helyzete megengedheti a "presztízs 
beruházásokat". 
Véleménye szerint nem követnek el akkor hibát, ha a megtérülı beruházásokat 
támogatják. A koncepció újra vissza fog kerülni a testület elé.  
A KEOP pályázatban a támogatási intenzitás 30 % - 70 %. Lehet, hogy lesz olyan 
épület, melyet jobban megéri átköltöztetni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester az 1. pont törlését javasolta. 
 
(Kispál László kikapcsolta a gépét, szavazott 22 fı képviselı.) 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot az alábbiak szerint bocsátotta szavazásra: 2-3 
pont, 4/A kiegészítve a Sallai utcai és Gesztenyési Idısek Otthonával és a B/2 pont, 
melyet a képviselı-testület 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

2/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, valamint a 
városüzemeltetési bizottság javaslatai alapján – megtárgyalta a „Funkcióbıvítı 
integrált városfejlesztési akciók támogatása” címő pályázattal kapcsolatos indítványt. 
 

1. A képviselı-testület az elıterjesztés 2. sz. melléklet szerinti integrált 
városfejlesztési stratégiát elfogadja, a kijelölt akcióterületek közül város-
rehabilitációs fejlesztésre elsıként a belvárost, mint funkcióbıvítı 
akcióterületet jelöli meg 

 
2. A belvárosi akcióterület fejlesztésével kapcsolatos elızetes akcióterületi tervet a 

képviselı-testület megismerte és azt jóváhagyja. 
 

3. Komló Város Önkormányzata a „Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési 
akciók támogatása” címő pályázattal kapcsolatos 19/2009. (II. 26.) számú 
határozatának 1. pontját visszavonja és e tárgyban 2010. évben nem nyújt be 
pályázatot. 
A képviselı-testület a KEOP keretében 2009. évben fejlesztéssel nem érintett 
intézmények (Sportcsarnok, Kórház, Könyvtár – Múzeum, mecsekjánosi, 
gesztenyési, szilvási, körvélyesi, valamint Sallai és Hunyadi utcai óvodák, a 
KBSK és volt SZTK épület, Sallai utcai és Gesztenyés utcai Idısek Otthona) 
energetikai korszerősítésére és a közvilágítás korszerősítésére pályázatot kíván 
benyújtani.  
 



A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok 
elıkészítése során a helyi szabályozás szerinti versenyeztetési eljárás keretében 
nyertes szakcégekkel a szerzıdést megkösse és a szükséges tanulmányokat 
elkészíttesse.  
Az elıkészítés költségeire legfeljebb nettó 8-8 millió forint értékhatárig biztosít 
fedezetet a 2010. évi költségvetés és azon belül a kötvénybevételbıl még 
rendelkezésre álló, feladattal nem terhelt összeg terhére. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzatot a 2010. évi költségvetés összeállítása 
során vegye figyelembe. 
 
Határid ı:  2010. január 25. 
    értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 

dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı  
 
 

3. sz. napirend 
 
Komlói Városi Bíróság épülete mellett parkoló kialakítása 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
A városüzemeltetési és a pénzügyi bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a pénzügyi, valamint a 
városüzemeltetési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Komló Városi 
Bíróság épületénél közterületi parkoló kialakításával kapcsolatos javaslatot. 
 
A képviselı-testület az 562/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon közterületi 
parkolóhelyek kialakítását jóváhagyja. A bruttó 550 e Ft összköltségő fejlesztés 
megvalósításához 50 e Ft saját forrást biztosít. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a bruttó 550 e Ft kiadást, valamint a 
Komló Városi Bíróság által átadandó 300 e Ft, illetve a Komló Városi Ügyészség által 
biztosított 200 e Ft bevételeket a 2010. évi költségvetésben szerepeltesse.  
 



A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Komló Városi Bírósággal, illetve 
a Komló Városi Ügyészséggel megkötendı fejlesztési célú pénzeszköz átadásról szóló 
megállapodás aláírására.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
 dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 

4. sz. napirend 
 
Komló, Nagyszántó u. 2-4-6. sz. társasház energia-megtakarítási pályázata 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
A pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják. 
 
A fidesz frakció arról érdeklıdött, hogy ez törvényes-e így, ahogy le van írva. 
Szeretnék, ha minden elıterjesztés ilyen gyorsan készülne el, mint ez. 
A kormány meghirdetett egy panelprogramot, amely úgy mőködik, hogy egy 2008-ban 
benyújtott pályázatra még nincs támogatási szerzıdés kötve, csak 2009. decemberében 
érkezik az értesítés, hogy nyert. Csak ennél az egy pályázónál jelentett ez ilyen 
problémát, hogy nem tudta addig elindítani a beruházását? Ez mutatja, hogy jelenleg, 
hogyan történnek ebben a kérdésben a dolgok. 
 
Német Mária felhívta a figyelmet arra, hogy máskor is lehet szembesülni ilyen 
problémákkal, a hivatal készüljön fel erre. A pályázati kiírásnál kerüljön 
megfogalmazásra, hogy az a pályázó, aki a helyi önkormányzat pályázatán részt vesz 
és az elbíráláskor támogatást nyer, mindaddig ne korlátozzák idıben a kifizetést, 
hanem várják meg, amíg az országos pályázatról egyértelmő válasz nem érkezik. 
Tehát a pályázat ezen részét hagyják nyitva. Kéri, hogy a kiírandó pályázatoknál a 
jövıben ezt vegyék figyelembe. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy ez az önkormányzat által nyújtott támogatás 
törvényes. Németh Mária képviselı asszony felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy 
abban az esetben, ha nem tennék be a 2 éves idıkorlátot, akkor az bizonytalan 
helyzetet okozna. Még nem fordult elı, hogy a támogatási szerzıdés megkötése 2 éven 
túl nyúlt volna. Véleménye szerint a 2 éves idıkorlátot meg kellene tartani, mert az 
nem lehet, hogy több évig szerepeljen egy bizonytalan tényezı a költségvetésben. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 



4/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a pénzügyi, valamint a 
városüzemeltetési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komló, Nagyszántó u. 
2-4-6. sz. társasház lakossági energia-megtakarítást célzó beruházásának megítélt 
támogatásával kapcsolatos kérelmét. 
 
1. A képviselı-testület a Komló, Nagyszántó u. 2-4-6. sz. társasházzal 2008. július 9-

én kötött támogatási szerzıdés 1. pontja szerinti 4.295.423,-Ft támogatási összeget 
a társasház energia-megtakarítást célzó beruházásához továbbra is biztosítja. A 
tárgyi lakóépület külsı hıszigetelési munkáinak befejezési határidejét 2010. 
december 31. napjáig meghosszabbítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási szerzıdés aláírására. 

 
Utasítja a jegyzıt, hogy a támogatás összegét a 2010. évi költségvetés összeállítása 
során vegye figyelembe.  
 
Határid ı: 2010. január 31. (támogatási szerzıdés aláírása) 
  értelem szerint (költségvetés tervezése) 
Felelıs: Páva Zoltán polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
 

5. sz. napirend 
 
A szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló rendelet módosítása 
Elıadó: dr. Vaskó Ernı  jegyzı 
 
(Prettl János kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 22 fı.) 
 
Az ügyrendi és a szociális bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
1/2010. (I.22.) számú  

rendelete 
 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL  
szóló 2/2007. (II.12.) sz. rendelet - a továbbiakban Rendelet - módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az alábbi önkormányzati 
rendeletet alkotja. 
 

1. §  
 

A Rendelet 16. § (2) és (3) bekezdése hatályát veszti, a 17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„17. § 

(1) A Gyámhivatal és Szociális Iroda az átmeneti segély iránti kérelmeket ügyfélfogadási 
napokon fogadja be. A kérelmeket a beérkezését követı napon a Gyámhivatal és Szociális 
Iroda átadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálatának.  

 
(2) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti 

Szolgálata a kérelmeket a beérkezést követıen haladéktalanul megvizsgálja, és javaslatot tesz 
az átmeneti segély megállapítására vagy elutasítására, megállapítási javaslat esetén az 
átmeneti segély összegére az átmeneti segélyre rendelkezésre álló éves pénzügyi keret 
idıarányos felhasználásának figyelembevételével. 

 
(3) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti 

Szolgálata - szükség esetén - a kérelmezırıl, illetve a vele közös háztartásban élı 
személyekrıl környezettanulmányt készít. A kérelmezıt – szükség esetén – gondozásba veszi 
és megvizsgálja, hogy más módon megszüntethetık-e a létfenntartását veszélyeztetı 
tényezık. 

 
(4) Az átmeneti segély megállapítására vagy elutasítására, valamint az átmeneti segély összegére 

vonatkozó javaslatát, valamint a környezettanulmányt és a helyzetértékelést a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 
vezetıje a kérelmek beérkezését követı hét szerdáig továbbítja a Polgármesteri Hivatalba. 

 
(5) A Gyámhivatal és Szociális Iroda az átmeneti segély kérelmek elbírálásánál figyelembe veszi 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálatának javaslatát, valamint környezettanulmányát, helyzetértékelését.” 

 
2.  § 

 
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult 
ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Komló, 2010 január 21. 
 
 

dr. Szakács László      dr. Vaskó Ernı 
  alpolgármester      címzetes fıjegyzı 

 



6. sz. napirend 
 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
Elıadó:    dr. Vaskó Ernı  jegyzı 
 
Az ügyrendi és a szociális bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

2/2010. (I.22.) számú  
rendelete 

 
A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL  

szóló 15/2003. (V.6.) sz. rendelet – a továbbiakban Rendelet – módosításáról 
 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. §.-a és a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján 
az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

2. §  
 

A Rendelet 7. §-a az alábbi (3)-(7) bekezdéssel egészül ki: 
 

(3) A Gyámhivatal és Szociális Iroda a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
iránti kérelmeket ügyfélfogadási napokon fogadja be. A kérelmeket a 
beérkezését követı napon a Gyámhivatal és Szociális Iroda átadja a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálatának.  

 
(4) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és 

Gyermekjóléti Szolgálata a kérelmeket a beérkezést követıen haladéktalanul 
megvizsgálja, és javaslatot tesz a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapítására vagy elutasítására, megállapítási javaslat esetén a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás összegére a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra rendelkezésre álló éves pénzügyi keret idıarányos 
felhasználásának figyelembevételével. 

 



(5) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálata - szükség esetén - a kérelmezırıl, illetve a vele közös 
háztartásban élı személyekrıl környezettanulmányt készít. A kérelmezıt – 
szükség esetén – gondozásba veszi és megvizsgálja, hogy más módon 
megszüntethetık-e a létfenntartását veszélyeztetı tényezık. 

 
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vagy elutasítására, 

valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegére vonatkozó 
javaslatát, valamint a környezettanulmányt és a helyzetértékelést a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálata vezetıje a kérelmek beérkezését követı hét szerdáig továbbítja a 
Polgármesteri Hivatalba. 

 
(7) A Gyámhivatal és Szociális Iroda a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

iránti kérelmek elbírálásánál figyelembe veszi a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatának 
javaslatát, valamint környezettanulmányát, helyzetértékelését. 

 
 

2.  § 
 

A Rendelet 7. § (3) bekezdésének számozása (8) bekezdésre változik. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követıen 
indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Komló, 2010 január 21. 
 
 

dr. Szakács László      dr. Vaskó Ernı 
  alpolgármester      címzetes fıjegyzı 

 
 
 

7. sz. napirend 
 
Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
Elıadó:    dr. Vaskó Ernı  jegyzı 
 
Az ügyrendi bizottság 1. § (5) bekezdést az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
"Az adósságcsökkentési támogatás mértéke legfeljebb az adósság 75 % -a, és összege 
legfeljebb 300 000,- Ft" 
 



A szociális bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a rendelet tervezetet – a módosítással együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

3/2010. (I.22.) számú  
rendelete 

 
AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 

szóló 17/2005. (VII.4.) sz. rendelet- továbbiakban Rendelet- módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV törvény 16. §-a, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  55/C. §-a alapján kapott 
felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 
 

3. § 
 

A Rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(4) Az adósságkezelésbe bevonható adósság legmagasabb összege 400.000.-Ft. 
 
(5) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke legfeljebb az adósság 75 %-a, és 

összege legfeljebb 300.000.- Ft.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2010. január 21. 
 
 
 

dr. Szakács László      dr. Vaskó Ernı 
  alpolgármester      címzetes fıjegyzı 

 
 



1. sz. melléklet 
 

 
 

Kérelem 
 
Adós adatai: 
 
Név: ………………………………………………. Ln:……………………………………….. 
 
Sz. hely, idı :………………………………………An:………………………………………... 
 
Lakcím: ...…………………………………………Tart. hely:…………………………………. 
 
Családi állapot:…………………………… 
 
TAJ szám:……………………………………..SZIG szám:…………………………………... 
 
Adószám:…………………………………Lakcím bejelentı ig.száma:………………………. 
 
Háztartás adatai (kérelmezıvel közös háztartásban élı hozzátartozók) 

Név Sz. hely, idı Anyja neve Rokoni 
kapcsolat 

Gazdasági 
aktivitás 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 

� 7300, Komló Templom tér 4.  � 06 – 72 / 485 – 658, Fax: 06 – 72 / 581 - 327 



Lakáshasználat 
 
Mióta él a lakásban: 
Jogcíme: 1. tulajdonos 6. bérlı rokona 

2. tulajdonos házastársa/élettársa 7. albérlı 
3. tulajdonos rokona 8. albérlı házastársa/élettársa 
4. bérlı 9. albérlı rokona 
5. bérlı házastársa/élettársa 10. egyéb 

 
Ennek igazolására tulajdonlap másolatot, bérleti szerzıdést bemutatta/ nyilatkozatot tett. 
Lakás alapterülete: ..................................... m² 
Szobaszám: ..................................... 
Lakás jellege: ..................................... 
Komfortfokozata: ..................................... 
 
Főtés típusa: 1. távfőtés 
 2. gázfőtés 
 3. szén/ fatüzelés 
 4. egyéb 
 

Lakhatással kapcsolatos kiadás megnevezése összege 
Önkormányzati lakásbérleti díja  
Vízdíj  
Főtés  
Áram  
Gáz  
Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részlete  
Közös költség  
Lakásbiztosítás  
Egyéb biztosítás  
Telefon  
TV antenna  
ÖSSZESEN:  
Gyerektartás  
Bölcsıdei térítési díj  
Óvodai térítési díj  
Napközi térítési díj  
Étkezési térítési díj  
Gondozási díj  
Élelem  
Tisztítószer  
Ruházkodás  
Gyógyszer, gyógyászati eszköz  
Bérlet  
Adók (súlyadó stb.)  
Egyéb  
Egész összesen:  
 
 



Bevételek 
megnevezése 

Jogosult neve Összeg Törzsszám Folyósítás 
idıpontja 

Munkabér     

Munkabér     

Munkabér     

Munkanélküli 
járadék 

    

Jövedelempótló 
támogatás 

    

Családi pótlék     

Gyerektartás     

Árvaellátás     

GYES     

GYED     

GYET     

Rendszeres GYVT     

Nyugdíj-öregségi     

Rokkantsági nyugdíj     

Rendszeres szociális 
járadék 

    

Rendszeres szociális 
segély 

    

Ápolási díj     

Aktív korú rend. 
szoc. segély 

    

Egyéb jövedelem     

ÖSSZESEN:     

LFT     

Bevétel összesen:     

 
A háztartás egy fıre jutó nettó jövedelme:…………….....Ft/hó 
 
Fogyasztási egységre jutó jövedelem: 
 

Összes bevétel Összes kiadás egyenleg Egy fıre jutó nettó 

    

 
 
 



Felhalmozott hátralék 
 
kialakulásának oka:  
(család szerkezetben, gazdasági aktivitásban bekövetkezett változás, egyéb) 
 
Szerkezete, összege (szolgáltató által kiadott igazolás alapján) 
 

Szolgáltató neve 
(ügyfél partnerszáma) 

Tartozás jogcíme Összege (tıke, 
kamattartozás) 

Mióta áll fenn 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
A szolgáltató alkalmazott-e a fennálló tartozás miatt szankciót (pl. villanyóra kikötése, 
bírósági felszólítás) 
 

Nem 
 

Igen 
 

Szolgáltató Szankció 
 
 
Részesült-e már hátralékos támogatásban? 
 

Igen Nem 
 
 
Ha igen (mikor) 
 
…………………………. összegben 
 
 
Mit tett eddig a jelenleg fennálló hátralék rendezésének érdekében? 
(részletfizetési megállapodás v. ingatlan, ingóság eladás stb.) 
 
 
 
 
 
 



Tett intézkedések eredménye: 
 
 
 
 
 
 
Több hátralék esetén, melyik adósság fennállását ítéli a legnyomasztóbbnak? 
(rangsorolva) 
 
 
 
 
 
Milyen módon tudja vállalni a hátralék törlesztését?  (önrész) 
 

Kifutási id ı Összeg Befizetési határidı 
   

   

   

   

   

   

   

 
 



Hátralékadatok 
 

 Távhı-
szolgáltatási 
díjtartozás 

Lakbér-
tartozás 

Víz-és 
csatornadíj 

tartozás 

Áramdíj 
tartozás 

Szemét-
szállítási 

díjtartozás 

Gázdíj 
tartozás 

Hátralék típusa       
Összeg 

Kamat+tıke 
      

Keletkezés 
dátuma 

      

Kötött-e 
részletfizetési 

megállapodást? 

      

Szolgáltató 
által 

alkalmazott 
szankciók 

      

Melyik 
hátralékára 

kívánja 
igénybe venni 
a támogatást 

      

Milyen 
összeget tud 
önrészként 
befizetni? 

      

Milyen 
idıtartam alatt 
fizeti vissza? 

      

 
 

Adós aláírása: 
     …………………………………………. 
 

Háztartás tagjainak aláírása: 
 

................................................ ................................................   

................................................ ................................................  

Tanácsadó: 
     ……………………………………………. 
 
Komló, 2010. 



8. sz. napirend 
 
2010/02 Romák közmunkaprogramja pályázat 
Elıadó:   Páva Zoltán   polgármester 
Meghívott:   Jankovics Antal  ügyvezetı 
 
(Prettl János képviselı visszajött a terembe, a jelenlévı képviselık száma 23 fı.) 
 
A pénzügyi és a szociális bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják.  
 
Fokner Károly  arról érdeklıdött, hogy a Roma közmunkaprogramban részt vehet-e nem 
roma származású ember, illetve a közmunkaprogramban részt vehet-e roma származású 
ember. 
 
Hegedős István elmondta, hogy a CKÖ is megtárgyalta az elıterjesztést és támogatja a 
pályázat benyújtását. Amikor a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatot 
hirdet, ahol több ezer cigánygyermek részesül ösztöndíjban, akkor sokan megkeresik, 
hogy adjanak hozzá ajánlást. Az országban a származás nem vizsgálható. Ezekben az 
idıszakokban ugrásszerően növekszik a cigány származású emberek száma. Így 
mindenkit támogatnak és örömmel várják a munka világába. 
 
Gelb Miklós  megjegyezte, hogy végre egy olyan program, ami nagyon elıre mutató. A 
nyugdíjintézetnek van egy digitalizálási kötelezettsége, és most nem egy „baráti” kft-t 
kértek fel, hanem az országban szétosztották térségekre a feladatot és hozzárendeltek egy 
olyan réteget, akiknek nincs munkájuk. Ez egy komoly feladat, meg kell tanulniuk a 
bizalmas ügykezelést, számítógépes ismereteket kell szerezniük. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi bizottság javaslatának 
figyelembevételével – megtárgyalta a „2010/02 Romák közmunkaprogramja” pályázat 
beadásához kapcsolódó indítványt. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért az elıterjesztésben szereplı 
feltételekkel a Komló és Térsége Fejlesztési KN Kft. gesztorságával a „2010/02 Romák 
közmunkaprogramja” pályázat benyújtásával.  



A pályázat önerejéhez szükséges, Komló Város Önkormányzatára az 1. sz. melléklet szerint jutó 
ÁFA összegét, 1.000.000.- Ft-ot a 2010. évi önkormányzati költségvetés terhére átutal a Komló 
és Térsége Fejlesztési KN Kft. számlájára 2010. január 31-ig. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az arányosan a 2. sz. melléklet szerint rá jutó, a 
pályázat anyagköltségéhez szükséges egyéb saját erı összegét, 500.000.- Ft-ot a 2010. évi 
önkormányzati költségvetés terhére átutal a Komló és Térsége Fejlesztési KN Kft. számlájára 
2010. január 31-ig. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi szerzıdés aláírására. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a 2010. év költségvetésének tervezése során a pályázat önerejét 
szerepeltesse. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester  

dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 
 
1. sz. melléklet    

2010/2 Roma közmunkaprogram  

Komló 26 fı, Magyarszék 10 fı, Szászvár 10 fı, Nagymányok 10 fı, Váralja 10 fı, Belvárdgyula 
10 fı, Lánycsók 10 fı, Kölked 10 fı, Versend 10 fı részvételével 

    
Tevékenység Támogatás Önerı ÁFA Összköltség 

Bér+ járulék 52 476 400   52 476 400 
Munka alkalmassági vizsgálat költsége 280 000   280 000 
Munkaruha és egyéni védıeszközök költsége 3 237 600 809 400 4 047 000 
Közmunkások szállításának költsége 556 000 139 000 695 000 
Kis értékő tárgyi eszközök, és tárgyi eszközökre 
összesen együttvéve: 6 500 000 1 625 000 8 125 000 
Szervezési, irányítási költségekre 1 950 000 487 500 2 437 500 
Képzés támogatására 2 600 000 650 000 3 250 000 

Összesen: 67 600 000 3 710 900 71 310 900 
        
    Önerı egyéb Összköltség 

Tevékenységekhez szükséges el nem számolható 
anyagköltség + anyagszállítási költség   880 800 880 800 

        
Összesen önerı Áfa+ Egyéb   4 591 700   

Összes bekerülési költség     72 191 700 



2. sz. melléklet 

Az ÁFA (3 710 900.-Ft) az alábbiak szerint oszlik meg a települések között, arányosan. A számítás 
módja, hogy az összesen ÁFA költségbıl levonásra kerülnek azok a költségek amelyek csak egyes 
településeken jelennek meg, (pl. csak Komlón van szállítás, bérleti díj),majd az ezek után kapott 
összeg van elosztva egységre és létszámarányosan településenként visszaszorozva, illetve ahol 
releváns az adot településen felmerülı tevékenység ÁFÁ-ja még hozzáadva. 
    

Település  Létszám Ft 
Belvárdgyula  10 338 862 Ft 
Lánycsók 10 338 862 Ft 
Kölked 10 338 862 Ft 
Versend 10 338 862 Ft 
Nagymányok 10 338 862 Ft 
Váralja 10 338 862 Ft 
Magyarszék 10 338 862 Ft 
Szászvár 10 338 862 Ft 
Komló 26 1 000 004 Ft 
   3 710 900 
    
3. sz. melléklet    
A pályázat megvalósítása során a különbözı megvalósítási helyszíneken várhatóan a következı 
anyag szükségletek fognak felmerülni: homok, zúzott kı, ablak üvegezés, cement, mészhidrát, sóder, 
benzin, damil, kenıolaj. Valamennyi a pályázatban résztvevı településsel egyeztettük az 
anyagköltségeket, a következı települések vállalták hogy a költségvetésükbıl pénz különítenek el. A 
munkafolyamatok során szemét szállítási, illetve anyagszállítási költségek fognak majd felmerülni. A 
program során a romák lakta területeken több illegális hulladéklerakó felszámolását tervezzük. 
    

Település  Anyagköltség Anyagszállítás Összesen Ft 
Komló 300 000 Ft 200 000 Ft 500 000 Ft 
Kölked   100 000 Ft 100 000 Ft 
Lánycsók 70 800 Ft   70 800 Ft 
Szászvár 80 000 Ft   80 000 Ft 
Versend 80 000 Ft 50 000 Ft 130 000 Ft 
 530 800 350 000 880 800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. sz. napirend 
 
Közmunka pályázatban részvétel 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Varga Zsolt  munkaszervezet vezetı 
 
A pénzügyi és a szociális bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi és szociális 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 2010/01 sz. térségi 
közmunka programhoz történı csatlakozásról szóló javaslatot. 
 
A képviselı-testület utólagosan jóváhagyja Komló Város Önkormányzat csatlakozását a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott 2010/01. számú 
közmunka pályázathoz, melynek keretében 19 fı 5 hónapos foglalkoztatását, továbbá 2 fı 
1 hónapos továbbfoglalkoztatását hagyja jóvá.  

 
A képviselı-testület az elıterjesztés 3. és 4. sz. melléklete szerinti részletezésben, 
mindösszesen: 618.356,-Ft összegő forrást biztosít a pályázat megvalósításához a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak mőködési célú pénzeszköz-átadás 
formájában a 2010. évi költségvetés terhére. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a 2010. évi költségvetési tervezése során a mőködési célú 
pénzeszköz-átadást vegye figyelembe. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mőködési célú pénzeszköz-átadásról szóló 
megállapodást aláírja. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Páva Zoltán   polgármester 

  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
 
 



10. sz. napirend 
 
Komlói Újság 2009. évi beszámolója 
Elıadó: Páva Zoltán   polgármester 
Meghívott: Pánovics András  ügyvezetı igazgató 
 
A közoktatási és a pénzügyi bizottság, valamint a honismereti frakció az 1. pontot és a 
2/B változatot javasolja elfogadásra. 
 
A szocialista frakció a 1. pontot és a 2/B változatot javasolja elfogadásra azzal, hogy 
szorgalmazzák a kétheti megjelenésre való visszatérést. 
 
A fidesz frakció meglátása szerint az újság kissé szürkébb lett az utóbbi idıben, bár az 
elıterjesztésben szerepelnek változtatásra javaslatok. Belsı megújulásra szeretnék 
késztetni a Komlói Újságot. A frakció az 1. pontot és 2/A változatot támogatja. 
 
Folkner Károly arról érdeklıdött, hogy a közhasznú tevékenységbıl származó 2.421.000 
Ft bevétel, hirdetések mibıl tevıdik össze? 
A beszámolóban szerepel, hogy a pályázati úton elnyert támogatás 0 Ft. Arról kért 
felvilágosítást, hogy volt-e pályázati lehetıség, pályáztak-e, stb. 
 

dr. Makra Istvánné véleménye szerint a pályázati kiírásokkal rossz beidegzıdések 
élnek. Pályázatokat munkakörök betöltésére írnak ki abban az esetben pl. ha valaki nem 
végzi rendesen a munkáját, annak reményében, hogy más jól fogja végezni. Nem 
gondolja, hogy Pánovics Andrással szemben bizalomhiány lenne, hiszen amióta ı vette át 
az újság vezetését, mind küllemben, mind tartalmilag megújult a lehetıségekhez képest.  
Hiányolja, hogy az oktatási bizottságon nem adták meg a lehetıséget dr. Grünwald Géza 
úrnak, hogy elmondja az elképzeléseit. A döntés ezek ismeretében is a képviselı-testület 
kezében lett volna. Személy szerint nagyon elégedett az újsággal, anyagi helyzetét 
tekintve színvonalas újság. Véleménye szerint meg kellene erısíteni, hogy ha a pályázat 
kiírásra kerül, az nem azért történik, mert nem elégedettek a mostani munkával, hanem 
azért, mert szeretnének más véleményt is hallani. 
 

Mátyás János elmondta, hogy eltelt egy év és kiderült, hogy a Komlói Újság 3 hetente 
jelenik meg, ez 14 alkalom egy évben. Véleménye szerint az újságot nem helyettesíti az 
interneten való hozzáférési lehetıség, a nyomtatott formát támogatja. Komló város 
lakónak tartozik az önkormányzat azzal, hogy minimum 2 hetente jelenjen meg a lap. A 3 
hetente történı megjelenést nem tartja jónak, mert vagy még nem aktuális, vagy már nem 
aktuális a hír, ami megjelenik. Kéri a jövıben a kétheti megjelentetést.  
 

Gelb Miklós egyetért Mátyás Jánossal, hogy ha 3 hetente történik meg a tájékoztatás, 
akkor az elavult. Véleménye szerint az internetes kialakítás a frissességet szolgálja, 
áttekinthetı, visszakereshetıek a cikkek. Ez a jövı, az írásos alapú újságok haldoklanak, 
lényegesen csökkennek a létszámok.  



Feleslegesnek véli, hogy az internetes megjelenés mellett papírformában is kerüljön a 
háztartásokba az újság, meg kell keresni a középutat, mert az látható, hogy a terjesztés és 
a nyomdai költségek drágítják az újságot. 
 
dr. Barbarics Ildikó  egyetért Gelb Miklós véleményével, az internetes és papír alapú 
megjelenést illetıen, azonban Komlón túlnyomórészt idısebbek, illetve több középkorú 
személy él, akiknek nincs internet hozzáférésük, és nem áll módjukban a sajtó figyelés 
interneten való követése. Lehet, hogy ez lesz a jövı, de véleménye szerint nem lehet még 
mellızni a papíralapú megjelenést. Erre a város többségének még szüksége van. 
 
Mátyás János véleménye szerint, ha a város elhatározta, hogy 6,2 m Ft-ot szán a Komlói 
Újság megjelentetésére, amelyen keresztül a városban élı embereket tájékoztatja, akkor 
azt ne keverjék bele egy internetes megjelenítésbe. Szeretné a kéthetente történı 
megjelenés visszaállítását, mert véleménye szerint, ha 3 hetente jelenik meg, akkor jobb, 
ha egyáltalán nem jön újság. 
 
Gelb Miklós elmondta, hogy jelenleg 6 m Ft-ot költ az önkormányzat a Komlói Újságra, 
és az újság 3 hetente jelenik meg. Azt az álláspontot képviseli, hogy akit érdekelnek a 
Komlói hírek, azok tájékozódjanak az interneten, akinek nincs hozzáférése, az pedig 
térítés ellenében juthatna az újsághoz, pl. úgy, hogy az önkormányzat „csak” 4 m Ft-tal 
támogatja az újságot, és a többi bevételt szerezze meg úgy, hogy pénzért értékesíti az 
újságot azok részére, akik igényt tartanak rá. Most is az emberek pénzébıl történik a 
kifizetés, mindenki adójából, és lehet, hogy a kinyomtatott újságot el sem olvassák a 
lakók. Véleménye szerint fizetıs újságban is lehet gondolkodni, nem csak önkormányzati 
támogatásból kiadott ingyenes újságban.  
 
dr. Szakács László elmondta, hogy az önkormányzatnak nem kell pályázatot kiírnia, erre 
jogszabály nem kötelez, ez a testület saját döntése lehetne. 
 
Pánovics András Folkner Károly képviselınek válaszolta, hogy a hirdetések a 
hirdetéseket jelentik, akik hirdetnek a Komlói Újságban, ez az alap dolog, ezen kívül 
voltak olyan hirdetık is, akikkel szerzıdés is kötöttek. 
Az anyagiak határozzák meg a munkát. Már évek óta ugyanazt a támogatást kapják, ezért 
is egyeztek meg a ritkább megjelentetésben. Az internetes felület a jövıt jelenti. 
Az, hogy ugyanannyi pénzt kapnak, és kevesebb lapszám van, az nem azt jelenti, hogy az 
újságnak több pénze lett, ez csak a helyzeten enyhített. Azzal, hogy ritkábban jelenik meg 
az újság, a hirdetések száma is kevesebb. Mivel közéleti lap, nem is lehet megtenni, hogy 
sok hirdetést jelentetnek meg, sıt egy meghatározott mértéken túl nem is lehet hirdetést 
megjelentetni. A gazdasági válság miatt kialakult helyzetben amúgy is kevesebb a 
hirdetık száma. Abban az esetben, ha több hirdetést tennének az újságba, akkor az azt 
eredményezné, hogy kevesebb cikket lehet megjelentetni, vagy több oldalon kellene 
megjelentetni az újságot, ami azt eredményezné, hogy több cikkért kellene fizetni, plusz a 
nyomdai költségek is megemelkednének. 



A pályázatokkal kapcsolatos kérdésre válaszolta, hogy az újság 2008-ban pályázott, 
azonban nem sikerült nyerni. 2009-ben nem találtak olyan pályázati kiírást, amelyre 
pályázni lehetett volna. Amire esély volt, azt megpróbálták. 
A Komlói Újság mellett a Komlói Teleházat is mőködtetik, és az elmúlt évben éppen a 
költségcsökkentés végett összevonásra került a kettı. Délelıtt újságszerkesztıségként, 
délután pedig Teleházként funkcionál a helyiség. A Teleház tekintetében volt jó pályázati 
lehetıség, mellyel közel 4 m Ft-ot nyertek, amelybıl 60 fı részére lebonyolítottak egy 
számítástechnikai tanfolyamot, ami nagyon nagy sikerrel zárult.  
Mátyás Jánosnak mondta, hogy egy újság megjelentetése, a nyomda és terjesztés 160 e Ft. 
Ha a 14 alkalom helyett 21 alkalommal jelentették volna meg az újságot, az 1.120 e Ft lett 
volna pluszban a 6,2 m Ft-hoz. Ezért álltak át az internetes megjelenésre. Ez a jövı, 
nagyon sok költséget meg lehet spórolni. 
Elmondta, hogy ha a testület úgy dönt, hogy a pályázat kiírásra kerül, azon nem kíván 
indulni. 
 

dr. Szakács László elmondta, mivel többen is kérték az újság héthetente történı 
megjelenését, ezért kéri az oktatási bizottságot, hogy egyeztessenek a 
szerkesztıbizottsággal és tőzzék napirendjükre. 
Ügyrendi javaslata, hogy a napirendi pontokról külön-külön történjen szavazás. 
 

A képviselı-testület az ügyrendi javaslatot kézfenntartással egyhangúlag elfogadta. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot az alábbiak szerint bocsátotta szavazásra: 
- 1. határozati pont, melyet a képviselı testület 23 igen szavazattal egyhangúlag, 
- 2/B határozati pont, melyet a képviselı-testület 17 igen, 6 nem szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a közoktatási és a pénzügyi 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlóméd Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolóját. 
 

A képviselı-testület elfogadja a Komlóméd Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. 
 

A képviselı-testület nem kíván pályázati eljárást lefolytatni a Komlói Újság kiadására, 
továbbra is a Komlóméd Nonprofit Kft-vel kívánja a feladatot elláttatni azzal, hogy a 
2010. évi szerzıdéskötés esetén az önkormányzat szorgalmazza a kétheti megjelenésre 
való visszatérést. 

 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 



11. sz. napirend 
 
Alapító okiratok módosítása 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Kiss Béláné  GESZ vezetı 
 
(Mátyás János és Rendeki Ágoston kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 21 
fı.) 
 
E-mailen kiküldésre került a Városgondnokság alapító okiratának módosítása is, amely 
adminisztratív okok miatt maradt le az elıterjesztés készítése során. Ez a kiegészítés a 
határozat 9. pontját fogja képezni, a konkrét feladatokat meghatározó jelenlegi 9 – 10. 
pont sorszáma értelemszerően eggyel csúszik. (elıterjesztéshez csatolva) 
 
A közoktatási bizottság és a frakciók az elıterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 21 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében – a 
Közoktatási Bizottság véleményének figyelembe vételével megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat fenntartásában lévı költségvetési szervek, intézmények alapító okiratának 
módosítását. 

 
1.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat 

Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okirata módosításra kerüljön az alábbi 
szakfeladat elnevezésekkel és számokkal: 

 
Alaptevékenység: 
841129 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi elszámolásai 
841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati 
költségvetési szervnél 
850001 Közoktatási és a kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél 
870001 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati 
költségvetési szervnél 



900001 Alkotó, mővészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562916 Üdülı tábori étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 

2.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat Kodály 
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda alapító okiratában a 841901 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladat 
helyett a 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
szakfeladat felvezetésre kerüljön. 
 
Az intézmény kiegészítı tevékenysége: 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

3.) A képviselı-testült hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat 
„Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsıde, Óvoda és Általános Iskola 
közoktatási intézmény alapító okiratában a 841901 Önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladat helyett a 841907 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel szakfeladat felvezetésre 
kerüljön. 
 
Az intézmény kiegészítı tevékenysége: 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

4.) A Képviselı-testült hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat 
Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézmény alapító 
okiratában a 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai szakfeladat helyett a 841907 Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szervekkel szakfeladat felvezetésre kerüljön. 
 
Az intézmény kiegészítı tevékenysége: 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 

5.) A képviselı-testült hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény intézmény alapító okiratában a 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
szakfeladat helyett a 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szervekkel szakfeladat felvezetésre kerüljön. 
 



6.) A képviselı-testült hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat Közösségek 
Háza, Színház- és Hangversenyterem közmővelıdési intézmény alapító okiratában a 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
szakfeladat helyett a 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
szakfeladat felvezetésre kerüljön. 
 
Törlésre kerül az alaptevékenységekbıl: 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562915 Munkahelyi étkeztetés 
 
Felvezetésre kerül az alaptevékenységek közé: 
6.1 Nyári napközi 
562916 Üdülıi, tábori étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 
Az intézmény kiegészítı tevékenysége: 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

 
7.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, 

Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, 
Kollégiuma, Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálata alapító okiratában az alábbi szakfeladatok kerüljenek felvezetésre, illetve 
törlésre: 
 
Az intézmény alaptevékenysége kiegészítésre kerül: 
853231 Emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési 
évfolyamokon. 
853232 Sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai 
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853233 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintő nappali rendszerő 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon. 
853233 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintő nappali rendszerő 
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon 
854211 Felsıfokú szakképzés 
853212 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali 
rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali 
rendszerő gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
552001 Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 
853134 Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 
 
Az intézmény kiegészítı tevékenysége: 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 



8.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala alapító okiratában az alábbi szakfeladatok törlésre, illetve 
felvezetésre kerüljenek: 
 
Az alaptevékenység az alábbi szakfeladatokkal kiegészítésre kerül: 
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
8411291 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
8414081 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szerveknél 
8419061 Finanszírozási mőveletek 
8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveknél 
8419081 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 
8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
 Támogatásuk 
8312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
8312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Az alábbi tevékenységek törlésre kerülnek: 
5629201 Egyéb vendéglátás 
8413391 Munkanélküli ellátások finanszírozása 
8419031 Elkülönített állami pénzalapok bevételei 
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
 

9.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság alapító okiratában az alábbi szakfeladatok törlésre, illetve 
felvezetésre kerüljenek: 
 
Törlésre kerül az alaptevékenységekbıl:  
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás   751845 
Önkormányzati intézmény ellátó, kisegítı szolgálatai 751757 
Finanszírozási mőveletek elszámolása   751922 
 
Alaptevékenység kiegészítésre kerül az alábbi szakfeladatokkal: 
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi 
igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél  841408 
Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység 
önkormányzati tevékenységi szervnél   841409 
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési  
Szerveikkel       841907 

 



10.) A képviselı-testület az alapító okiratokon történı szakfeladat változások miatti 
módosításokhoz hozzájárul, az egységes szerkezető alapító okiratokat és 
módosító okiratokat elfogadja. 

 
11.) A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a Magyar Államkincstár Dél-

Dunántúli Regionális Igazgatósága felé irányuló jelentési kötelezettségének 
tegyen eleget. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

12. sz. napirend 
 
Damjanich u. 25 szám alatti bölcsıde átvétele  
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
Az elıterjesztés e-mailen került kiküldésre. (meghívóhoz csatolva) 
 
A szociális bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 

dr. Szakács László elmondta, hogy dr. Hargitai János levében és telefonon is megkereste 
az együttmőködés érdekében. A határozat elfogadását követıen levélben tájékoztatják a 
megyei közgyőlést. A vezetıség azt kérte, hogy a közgyőlés a március 1-i idıpontot a 
július 1-re módosítsa, mert ez lehetıséget nyújt arra, hogy a város felkészüljön az 
intézmény fogadására. Augusztusig ellátási szerzıdéssel rendelkeznek azok, akik 
odahordják a gyermekeiket. Még a közgyőlés elıtt Horváth Zoltán alelnökkel 
egyeztetések fognak történni. 
 

A fidesz frakció ismertette, hogy a Damjanich 25-ben eredetileg gyermekotthont 
mőködtetett a megyei önkormányzat, késıbbiekben vállalta fel a felmerülı igények 
alapján a bölcsıdei mőködtetést, annak ellenére, hogy az a megyei önkormányzatnak nem 
köteles feladata, csak a városnak. A megyei önkormányzatnál a teljes épületmegszüntetési 
konstrukció merült fel. A javaslat ez után született, hogy keressék fel Komló Város 
Önkormányzatát és kezdıdjön egyeztetés az ügyben. Jelenleg nagy igény van a bölcsıdei 
ellátására. Azzal, hogy a gyerekotthon megszőnik, és növelni lehet létszámot, 
hatékonyabbá, gazdaságosabbá fog válni a mőködés.  
A frakcióvezetı megköszönte a város gyors együttmőködését. 
 

Szigeti Szabolcs elmondta, hogy a bölcsıdét 2005-ben alakította ki a Gyermekvédelmi 
Központ – a Mecsekjánosi kastély kiváltása után –, amikor a csecsemıotthon beköltözött 
és folyamatosan csökkent a gyereklétszám. Annak érdekében, hogy ne kelljen dolgozókat 
elbocsátani, bölcsıdei csoport kialakítása mellett döntöttek, mindezt a megyei 
önkormányzat támogatásával.  



Az intézkedéssel 16 dolgozó elbocsátásra kerül. A gyermekotthon vonatkozásában az 
önkormányzatnak nincs mit tennie, hiszen ez a feladat igény hiányában szőnt meg. A 
bölcsıdei ellátottak vonatkozásában 25 férıhelyen 120 %-os kihasználtsággal mőködik az 
intézmény. Az igények szerint 2012-ig teltházzal tud mőködni. 
Bízik abban, hogy a tárgyalások sikeresek lesznek és a 16 elbocsátandó dolgozó közül 
többnek sikerül munkát biztosítani, hiszen ık olyan képesítéssel rendelkeznek, amellyel 
más területen nem lehet elhelyezkedni. 
 
dr. Szakács László kéri a megyei képviselıket, hogy támogassák a megyén. 
 
Gelb Miklós elmondta, Komló városa most abba a helyzetbe kerül, hogy át kell vennie 
egy intézményt. Ezáltal lehetıség lesz egy összehasonlításra, mert ismeretei szerint a 
városban 1 bölcsıdés gyerek kb. 1 m Ft-ba kerül, melybıl a bevételek, normatívák 
körülbelül a felét fedezik a költségeknek. Tehát 1 bölcsıdés gyerek esetén 500 e Ft - tal 
járul hozzá az önkormányzat. Ha úgy számolunk, hogy az átvett bölcsıdében 25 gyermek 
van és ezek az arányok, akkor az egy jelentıs tétel. Azonban a megyei önkormányzatnál 
ennek utánanéztek és az intézménynél a 25 fıre összesen 4-5 m Ft a hozzáadott érték. 
Akkor valami nem stimmel, ezt meg kell vizsgálni. 
A végkielégítést rendezze a mostani munkáltató, és új szerzıdéssel kezdjenek dolgozni a 
városnál. Mert így az önkormányzat nem vesz át semmilyen terhet. A saját érdekeit nézze 
az önkormányzat, ha már átveszi az intézményt. Ezt a pénzt pályázati úton meg tudják 
szerezni, így nem éri a megyei közgyőlést sem hátrány. 
 
Polics József elmondta, hogy sajnos az idei létszámleépítéseket is szőkítette a kormány, 
csak az oktatási intézmények létszámleépítését támogatja ugyanúgy 60 % - ban, mint 
eddig. Az elıterjesztésben szerepel, hogy törekedni kell arra, hogy az ingatlan 
tulajdonjogát is megszerezze az önkormányzat. Ezt gondolják át, mert az 
kötelezettségekkel jár. Nem biztos, hogy ragaszkodni kellene a tulajdonhoz, maradjon a 
megye tulajdonában és gondoskodjon a megye a karbantartásáról. 
Ha a dolgozónak garantált a továbbfoglalkoztatási lehetısége, akkor már ne 
trükközzenek.  
A bölcsıdénél 5 m Ft-ot kell hozzátenni a közel 500 e Ft-os normatívához, ami azt jelenti, 
hogy 200 e Ft körül kell hozzáadni az önkormányzatnak, a mostani számítások szerint a 
megyénél 1 bölcsıdés 700 e Ft-ba került. 
 
Szigeti Szabolcs elmondta, hogy a dolgozók nem a pénzre hajtanak. Ha átveszik ıket, 
akkor a munkahelyhez ragaszkodnak, már több évtizede tisztességgel végzik a 
munkájukat. Véleménye szerint most nem lehet pontos kimutatást adni, hiszen a 
gyermekotthon és egy másik szakmai egység. Saját konyhával, takarítószemélyzettel és 
kisegítıkkel dolgozik. Nem lehet különbontani, hogy mi mennyibe kerül, hiszen a 
bölcsıdében nem kötelezı a konyha és nem kell ekkora kisegítı személyzet sem. Az 
épületben gázfőtés van, így semmi alapdíj nem jelenik meg. Ezeket pontosan ki kell 
számolni, hogy mennyibe kerül a mőködtetése. 



Mátyás János Polics Józseftıl kérdezte, hogy véleménye szerint mit kellene tenni az 
épülettel, átvenni, vagy hagyni a megye tulajdonában. Ez egy modern épület. 
 
Gelb Miklós véleménye szerint amit mondott, az nem trükközés, ez így van a gazdasági 
életben. Ha adott egy cég és el akarják adni az alkalmazottakkal együtt és jogutódlással 
együtt, akkor mindenféle kötelezettség átadásra kerül a dolgozókkal szemben is. Az 
önkormányzat olyan céget vesz át, ami nem rentábilis.  
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy itt nem az intézmény átvételérıl van szó, az nem is volt 
tárgyalási alap. A megyének van egy meglévı intézménye, amelyet meg fog szüntetni, a 
határozat errıl szól. A gyermekotthoni részt a Pécs Megyei Jogú Várossal közösen látja el 
a megye, a bölcsıdei feladatot pedig Komló városnak adja át. Amikor ez kiderült, akkor 
egyrészt abban gondolkodtak, hogy a meglévı intézményen belül tagintézményként 
lehetne átvenni, illetve azt is vizsgálják, hogy esetleg a társulás keretein belül egy családi 
napközi otthonként mőködhetne tovább. Jövı hét csütörtökön a Módszertani Központból 
egy szakértı fog érkezni, aki a dologi és a személyi feltételeket mindegyik megoldás 
tekintetében megvizsgálja és meg fogja mondani, hogy mi az amire mőködési engedély 
kapható. Ezt követıen lehet a költségvetési törvény alapján a számokat hozzárendelni és 
mindezek után javaslattal élni a képviselı-testület felé. Tehát nem az intézmény, hanem a 
feladat átvételérıl van szó. Azzal együtt, hogy azt a dolgozói létszámot, amit a megye a 
jelenlegi intézményében foglalkoztat, és ami szükséges lesz a csoportlétszám és egyebek 
alapján, azt a meglévı bölcsıde venné át. Az ingatlan egy külön kérdés, fel kell mérni az 
állapotát.  
 
dr. Szakács László elmondta, hogy dr. Hargitai János levélben tájékoztatta a vezetıséget, 
hogy 2010. március 1-vel megszüntetné az intézményt. Az elnök úr azt kérte, hogy 
amennyiben ezt a szolgáltatást Komló városában továbbra is fenn kívánja tartani, akkor a 
normatíván felüli hozzájárulást Komló Város Önkormányzata biztosítsa. Ezt követıen 
telefonon egyeztetve arról tájékoztatták dr. Hargita Jánost, hogy Komló városa abban 
érdekelt, ha nem csupán a feladatot, hanem a telephelyet is átveszi, mert egy másabb fajta 
telephelyen racionálisabban lehetne elvégezni ezt a feladatot. Az ingatlannal kapcsolatos 
kérdés egy tárgyalási alap. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – az alpolgármester elıterjesztésében, a közoktatási és a pénzügyi 
bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a Damjanich u. 25. szám alatti 
bölcsıde átvételével kapcsolatos javaslatot. 



A képviselı-testület tárgyalások folytatását határozza el a Baranya Megyei 
Önkormányzattal, amelyeken való részvétellel és az önkormányzat képviseletével dr. 
Szakács László alpolgármestert bízza meg. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a bölcsıde átvételével kapcsolatos 
konkrét elıterjesztést Komló Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
tárgyalásához kapcsolódóan terjessze a képviselı-testület elé. 
 
Határid ı: azonnal 
  a költségvetés 1. fordulója 
Felelıs:  dr. Szakács László alpolgármester 

Páva Zoltán  polgármester 
 
 

13. sz. napirend 
 
Közmeghallgatás tartása 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
Az ügyrendi bizottság és a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
A képviselı-testület – a polgármester javaslatára valamint az ügyrendi bizottság 
állásfoglalása alapján – a módosított 1990. évi LXV. törvény 13. §-a, valamint a 
szervezeti és mőködési szabályzatról szóló többször módosított 27/2006. (X.16.) számú 
rendelet 24. § alapján közmeghallgatást tart, amelyen a 2010. évi önkormányzati 
költségvetés, valamint más közérdekő kérdések kerülnek megvitatásra. 
 

A közmeghallgatásra 2010. február 16-án (kedd) 1600 órai kezdettel a Polgármesteri 
Hivatal (Komló, Városház tér 3.) II. emeleti nagytermében kerül sor. 
 

A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyérıl és idejérıl a 
város lakosságát, az érdekelt szervek vezetıit a helyben szokásos módon tájékoztassa. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 



14. sz. napirend 
 
Komló Városért Közalapítvány kuratóriumának módosítása 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
Az ügyrendi bizottság és a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és az ügyrendi bizottság véleménye 
alapján – megtárgyalta a Komló Városért Alapítvány Kuratóriumának módosítására tett 
javaslatot. 
 
A képviselı-testület Simonné Döme Ildikó Komló, Függetlenség u. 26/a. sz. alatti lakost a 
kuratórium tagjává választja. Megállapítja, hogy az alapítvány kezelı szervének létszáma 
változatlanul 9 fı. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya Megyei Bíróságnál a kuratórium összetételének 
módosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: 2010. február 15. 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
 
 

15. sz. napirend 
 
Komló-Víz Kft-ben lévı üzletrészek vétele 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott: Kovács Gyula Magyarhertelend polgármester 
 
Az alpolgármester a határozati javaslat kiegészítését javasolta – mivel Magyarhertelend 
Önkormányzata jelentıs összegekkel tartozik városnak – az alábbiak szerint: 
„A képviselı-testület megállapítja, hogy az üzletrészekért felajánlott vételárnak 
elsısorban Magyarhertelend Község Önkormányzatának Komló Város 
Önkormányzatával szemben fennálló kötelezettségének rendezését kell szolgálnia és a 
kifizetés feltétele a két önkormányzat között fennálló végleges elszámolás.” 
 
A pénzügyi bizottság és a frakciók az A változatot javasolják elfogadásra. 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslat A változatát bocsátott szavazásra, a kiegészítéssel 
együttesen, melyet a képviselı-testület 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

12/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület a - polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján – megtárgyalta a Komló-Víz Kft-ben üzletrészek vásárlására vonatkozó 
indítványt. 
 
1. A képviselı-testület egyetért a Komló-Víz Kft. üzletrészek további felvásárlásával 

150 %-os árfolyamon a tulajdonostárs önkormányzatokról. A képviselı-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. augusztus 31-ig nyilatkozatot tevı 
tulajdonostársakkal a névérték 150 %-áig adásvételi szerzıdést kössön a Komló-
Víz Kft. üzletrészeinek megvásárlására utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

 
Utasítja a jegyzıt, hogy a 2010. évi költségvetés összeállítása során az üzletrész 
adásvételhez szükséges elıirányzatot szerepeltesse. 
A vásárlás forrásaként a kötvény-elszámolási számlán szereplı 
pénzmaradványként kezelt kötvénybevételt kell számba venni. 

 
Határid ı: értelem szerint, illetve 2010. augusztus 31. 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 

   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
2. A képviselı-testület hozzájárul a Magyarhertelend Község Önkormányzata 

tulajdonában lévı üzletrész megosztásához, és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Komló-Víz Kft. soron következı taggyőlésén ennek megfelelıen szavazzon. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 

 
 
3. Komló Város Önkormányzata a Magyarhertelend Község Önkormányzat 

tulajdonában lévı 4.210.000 Ft névértékő üzletrész megosztása után létrejövı 
4.000.000 Ft névértékő üzletrész 150%-os árfolyamon 6.000.000 Ft-ért történı 
megvásárlását határozza el. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 

 



4. A képviselı-testület megállapítja, hogy az üzletrészekért felajánlott vételárnak elsısorban 
Magyarhertelend Község Önkormányzatának Komló Város Önkormányzatával szemben 
fennálló kötelezettségének rendezését kell szolgálnia és a kifizetés feltétele a két 
önkormányzat között fennálló végleges elszámolás. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán   polgármester 

 
16. sz. napirend 

 
Szeméttelep melletti erdıben tulajdonrész vásárlása 
Elıadó: Páva Zoltán  polgármester 
 
A pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság és a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 23 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2010. (I.21.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a városüzemeltetési és a pénzügyi bizottság 
állásfoglalása alapján – megtárgyalta az ingatlan vételével kapcsolatos elıterjesztést. 
 
1. A képviselı-testület elfogadja Horony Kristóf Komló, Damjanich u. 15. sz. alatti lakos 

ajánlatát és 100 Ft/m2 egységáron megvásárolja a komlói 0133 hrsz-ú „erdı” mővelési ágú 
ingatlanból a tulajdonát képezı 142/1572 (a valóságban 4436 m2 nagyságú) részt, 443.600,- 
Ft vételáron. 

 
A vásárlás fedezetét a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
2. Az önkormányzat résztulajdonosként a hozzájárulását adja ahhoz, hogy Horony Kristóf az 

erdıterületre erdıgazdálkodóként bejelentkezzen az Állami Erdészeti szakszolgálatnál. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen az adásvételi szerzıdés elkészíttetése és 
a vételár kifizetése iránt, továbbá a 2010. évi költségvetés tervezése során e tételt szerepeltesse. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés és a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
 
Határid ı: 2010. március 15. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 
 



17. sz. napirend 
 
Egyebek 
 
 
dr. Szakács László elmondta, hogy február 13-án a KBSK támogatására sport bál kerül 
megrendezésre, kéri a képviselıket, hogy jegyeket mindenképpen vásároljanak, ha a 
bálon nem is tudnak megjelenni. 
 
Kispál László elmondta, hogy a megszőnı vonatok miatt nagyon sok panasz van, a 
Komló – Budapest közötti vonalon. Kifogásolják, hogy a buszmegálló messze van a 
vasútállomástól. Rendezetlen, nehézkes az utazás, hogy a vonat megszőnt. Lehet-e 
egyeztetni a Volánnal, hogy az autóbusz közelebb álljon meg a pályaudvarhoz? 
 
Reszelıné Cser Sarolta megemlítette, hogy a szemétszállítás ügye decemberben azzal 
került le a napirendrıl, hogy januárban újra elıterjesztésre kerül. Az általa képviselet 
településrészeken (Mecsekjánosi és Kisbattyán) felmérést készített, melynek eredménye, 
hogy az ott lakók nem kérnék a heti kétszeri hulladékszállítás visszaállítását. 
 
Gelb Miklós a vízdíj rendeletet hiányolja, ugyanis decemberi testületi ülésen ígéretet 
kaptak, hogy a társasházaknál alkalmazott módszer és a vízdíjképzés kidolgozására. 
 
dr. Barbarics Ildikó felhívta a képviselık figyelmét, hogy január 28-án 15 – 16 óra 
között lehet még leadni a vagyonnyilatkozatokat a könyvtárban az ügyrendi bizottságnak.  
 
Jégl Zoltán megemlítette, hogy az elmúlt évben uniós pályázaton nyert a város (21.000 
euró) melyet a május elejei két napra fordítottak. Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy 
idén is lehetıség nyílik uniós pályázatra, „Európa Polgárai” címmel. A pályázatíróval 
történt egyeztetések alapján a Komlói Napokat célozzák meg a pályázattal. A pályázható 
összeg 25.000 euró, önrésze nincs. A beadási határidı február 15. 
Mindenki elıtt ismert, hogy létrejött egy alapítvány, amely szeretné a Komlói Bányászati 
Győjteményt létrehozni. Sajnos az elmúlt évben nem sikerült kijelölni a győjtemény 
helyét, a tárgyalások folyamatban vannak. Eredményes a Komló környéki bányaterületek 
megjelölése és turisztikai térképen való szerepeltetése, és az ipari turizmus elindulása. Ezt 
az elképzelést szeretnék kiterjeszteni Máza déltıl az uránbányáig. Ezzel kapcsolatosan 
Páva Zoltán polgármester úrnak és mint országgyőlési képviselınek is felhatalmazását 
kapták a tekintetben, hogy folytassanak tárgyalásokat. A Máza dél környéki 
polgármesterekkel már megtörténtek az egyeztetések, létrehoztak egy fórumot. 
Véleménye szerint ez alkalmas lesz arra, hogy május végén az EKF-fel kapcsolatos 
program egy része Komlóra jöjjön és az ipari turizmus egy szakaszának ünnepélyes 
átadására kerüljön sor.  
 
 



dr. Szakács László a vízdíjjal kapcsolatban elmondta, hogy a Vízmőtıl a tegnapi nap 
folyamán érkezett meg a tájékoztató, melyet vezetıi szinten még nem tudtak egyeztetni, a 
bizottságok sem tudták megtárgyalni, nem lehetett így olyan elıterjesztést írni, melyet 
felelısséggel vállalni lehet. Amint ez megtörténik, a képviselık e-mailen megkapják az 
anyagot. 
A hulladékszállítás tekintetében véleménye szerint még mindig nincs döntés közeli 
állapot. Kérte, hogy amíg a képviselık között nincs megfelelı konszenzus, addig ne 
kerüljön elıterjesztésre. 
A Komló – Budapest vonatközlekedés javítása érdekében Sásd polgármesterével 
felkeresték a Volánnál Horváth Zoltán vezérigazgatót és Bicskei Tibor 
forgalomszervezési igazgatóhelyettest. Kérték, hogy az un. rágyaloglási idıt Sásdon – 
mivel a volán és a vasúti pályaudvar nem egy helyen van – növeljék meg, valamint 
jelezték, hogy az intercityrıl nem mindig lehet elérni a Sásdról Komlóra, illetve 
Mindszentgodisa felé közlekedı buszokat. Annyit sikerült elérni, hogy 19 perc van a busz 
indulása és az intercity beérkezése közötti. Ennél nagyobb rugalmasságot a Volán nem 
tud biztosítani. Amíg nem épül meg a megfelelı szabványok szerint a peron és a 
buszforduló, addig a buszos utazóközönségnek át kell gyalogolni. Ennek a forrását meg 
kell találni, ezek a távlati szándékok.  
Január 18-a óta egy sőrőbb buszjárat van érvényben Mindesztgodisa irányából. 
 
 
Több bejelentés nem volt, az alpolgármester az ülést 12 óra 21 perckor lezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

dr. Szakács László 
alpolgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


