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Készült:  Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2010. február 25-i ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 24 fı képviselı. 
 
A polgármester 9 óra 9 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester 2. sz. napirendként a „Helyi önkormányzati képviselık 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége”, 14. sz. napirendként a „Közfoglalkoztatás-
szervezık foglalkoztatásának támogatása” címő elıterjesztést felvételre, továbbá a 7. 
sz. „Belváros parkolási koncepciója” címő elıterjesztést levételre javasolta. 
 
A polgármester a napirendi pontokat a módosításokkal együttesen szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselık kézfenntartással egyhangúlag – 24 igen szavazat – 
elfogadtak.  
 

 
A polgármester tájékoztatást adott az alábbiakról. 
A városüzemeltetési bizottság – az SZMSZ I. sz. melléklet III/A pont 6. és 9. francia 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a átruházott hatáskörben – a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Illegális hulladéklerakók 
felszámolásának feladataira vonatkozó pályázati felhívására – pályázat benyújtását 
határozta el. A 2010. évi költségvetés 7/3. sz. mellékletében szereplı 
„Környezetvédelmi alap” terhére 750.000,- Ft saját forrást biztosított önrész céljára.  
 
Tájékoztatatást adott a polgármester továbbá arról is, hogy „Komló város kulturális 
intézményhálózatának és programkínálatának fejlesztése” címő pályázaton a város 155 
m Ft-ot nyert és tegnap Pécsett ünnepélyes keretek között sor került a közremőködı 
szervezet és Komló város Önkormányzata között a támogatási szerzıdés aláírására. A 
beruházás kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás korábban lezárult. A 
nyertes a komlói székhelyő VITOÉP Kft. lett. Köszöntötte Visy Bertalan urat, a cég 
ügyvezetıjét és felkérte a vállalkozási szerzıdés aláírására.  
 
A polgármester elmondta még, hogy a beruházás összköltsége 207 m Ft, az 
önkormányzati 52 m Ft önrésszel együttesen. Így a színház teljesen megújul. 
 
 
 



  

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 2010. február 12-én tartott ülésérıl készített 
jegyzıkönyv, valamint az „Ifjúsági” Lakásfenntartó Szövetkezet levele. 
(elıterjesztéshez csatolva) 
 
A frakciók  az elıterjesztést támogatják. 
 
Polics József sérelmezte, hogy a lakosság széles körét érintı vízdíj elszámolási kérdés 
a beszámoló mellékleteként kerül kiküldésre, nem önálló napirendként. Az elmúlt 
testületi üléseken nem erre kaptak ígéretet. Véleménye szerint az ügy ennél 
fajsúlyosabb.  
A vízdíjjal kapcsolatban elmondta, hogy a leírtak nem a megegyezés irányába 
mutatnak. A lakosság többsége társasházban lakik, nem lehet a problémát a szınyeg 
alá söpörni. Azt senki sem vitatja, hogy az elszámolás alapja a fımérı. Azonban azon 
már lehet vitatkozni, ha a nemfizetı mellékvízmérıvel rendelkezik, annak a költségeit 
a lakóközösségre terhelik. Nem az a megoldás, hogy leveleket küldözgetnek. Ezt a 
problémát nem lehet a közös-képviselıre áthárítani, hogy oldja meg a közösség.  
A város cégének az az érdeke, hogy a pénzéhez jusson, ez akkor érhetı el, ha 
megfelelı szintő együttmőködést mutat azzal a közösséggel, akitıl várja a forrást. 
Végeztek-e arra vonatkozóan kimutatást, hogy a tartozók hány százaléka lakik 
önkormányzati tulajdonú bérlakásban? Tovább bonyolítja a dolgot, hogy a jelenlegi 
elszámolási rend az, hogy a nemfizetık költségét leszámlázzák a társasháznak és 
hajtsák be ık.  
A társasházi közösség rendelkezhet arról, hogyan osztja meg a belsı költségeit. Az is 
megoldás, ha a nemfizetı fogyasztóra önkormányzati rendeletben meghatározott fı/m3 
átalányt számláznak, mert az nem megoldás, hogy a közösségre terhelik. 
A beszámolóban szerepel a Szociális Kht. épületével kapcsolatban, hogy a vevı és az 
eladó között egyeztetések folynak. Errıl kért tájékoztatást. 
 
Páva Zoltán elmondta, hogy a márciusi testületi ülésre önálló napirendként 
beterjesztésre került a vízdíj.  
 
Gelb Miklós egyetért Polics Józseffel. A vízdíj beszámoló keretén belül való kezelése 
a felelısség elıl való elbújást jelenti. Ezt nem jogi kérdésként kellene felfogni, hanem 
úgy, hogy van egy szolgáltató, aki a tehetetlenségét áthárítja másra, aki az ügyben még 
tehetetlenebb. A kérdés megoldását nem a bíróságtól kell várni, helyben kell 
megoldást találni a problémára. November óta kéri, hogy a testület foglaljon állást, 
mint tulajdonos úgy, hogy Vízmő által alkalmazott módszert tiltsa meg. Jogászoktól 
kapott felvilágosítás szerint ehhez a tulajdonosnak joga van. 
 



  

Karnis úr levelébıl kiderül, hogy az álláspontja nem változott, hosszasan taglalja, hogy 
neki milyen jogi lehetıségei vannak arra, hogy ezt bevezesse. Azonban ezek a 
lakóközösségek kényszerközösségek. Az elmúlt években arról volt szó, hogy csak 
azokat a költségeket terheljék a közösségre, melyek másképp nem behajthatók. Karnis 
úr válaszával megkérdıjelezi a mellékvízmérı órák jogosultságát, mert azt mondja, 
hogy mérjenek csak a fımérık, akkor is így szedik be a díjakat. Akkor mi lesz az 
alapdíjjal? A városban ez 75 m Ft körüli nagyságrendet jelent évente. 
Amikor a testület elfogadta az alapdíjat, és hogy a kivetés helye a mellékvízmérı, 
akkor véleménye szerint ezzel a jelenlegi törvényeken is túlmutatóan, elırelépést tett a 
testület és az egyenlı bánásmód irányába mozdult el a rendszer. Ezzel a testület 
segítette a Vízmővet. Az önkormányzatnak védenie kell a fizetı fogyasztókat. 
 
Kispál László elkeserítınek tartja a munkanélküliség helyzetét, amely ismét 
emelkedett (25,7%) az elmúlt idıszakban. A városban török vendégek jártak. A 
Kamara kiküldetésében Ferenczy Tamás Törökországban járt és építette a kapcsolatot. 
Errıl kért bıvebb tájékoztatást polgármester úrtól.  
 
Folkner Károly sérelmezte, hogy megemelt részönkormányzati tiszteletdíj mellett van 
olyan részönkormányzat, amely több mint fél éve nem ülésezett.  
 
dr. Szakács László a Szociális Kht. ingatlanértékesítésével kapcsolatban elmondta, 
hogy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint kötelezı egy mediácót lefolytatni 
miután a keresetet benyújtják és mielıtt az elsı tárgyalást megtartják. Az egyeztetés 
megtörtént, melyen részleges eredmények voltak. Az önkormányzat által elkészíttetett 
ingatlanszakértıi véleményben megállapított értéket a vevı elfogadja. A megállapított 
értékek: a forgalmi érték és a birtokbaadás miatti jelenérték. Még nem ismert, hogy a 
vevı melyiket választja. Ezt írásban fogja jelezni.  
A beruházások tekintetében elmondta, hogy a vállalkozó figyelmét 2008. február 25-
én felhívták, hogy a beruházásokat állítsa le, mert a jövıben csak saját felelısségére 
végezheti. Az önkormányzat három hónappal késıbb kapta meg a szerzıdés azon 
mellékletét, amely alapján a vállalkozó a beruházásokat végezte. A beruházások 
elvégzésének idıpontját tisztázni kell. Tisztázni kell még – amennyiben sikerül 
megállapodni –, hogy milyen konstrukcióban tudnak megegyezni. 
 
Páva Zoltán elmondta, hogy a törökökkel egy szándéknyilatkozat került aláírásra, 
mely korábban csatolásra került. A munkanélküliséggel kapcsolatban elmondta, hogy 
nemcsak Komlón, de a környezı országokban is növekszik a munkanélküliek aránya. 
Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek jelentıs része nem is akar 
dolgozni, hiába ajánlanak munkát. 
 
Kispál László a Szociális Kht. ingatlanértékesítésével kapcsolatban elmondta, hogy 
vegyék figyelembe azt, hogy az eljárás során a kaposvári rendırség ingatlan-
értékbecslést rendelt el.  
Várják meg annak eredményét, hátha lesz annyi különbség a két ingatlanbecslés 
között, ami új tárgyalási alapot jelenthet. Nem lenne szerencsés a Pécsrıl kapott 
értéket alapul venni.  



  

Véleménye szerint nem kívánatos általánosítani, hogy az emberek nem is akarnak 
elmenni dolgozni.  
 
Reszelıné Cser Sarolta elmondta, hogy a Mecsekjánosi Részönkormányzat valóban 
tavaly augusztusban ülésezett utoljára, mert addigra a kapott keretet sikerült elkölteni a 
Fı útra. Ezt követıen a településrészen nem voltak olyan ügyek, amelyek a 
részönkormányzat összehívását igényelték volna. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
Mecsekjánosi területén nem folyt munka. Jelezte, hogy az augusztus 6-i ülés óta sok 
minden történt a településrészen, többek között a szemétszállítás ügyében karácsony és 
szilveszter közötti idıszakban történt az igényfelmérés, aknafedelek és árkok kerültek 
felújításra, stb. Mindezekrıl a településrészen 2010. január 24-én kiadott és minden 
lakóhoz eljuttatott beszámolóban adott tájékoztatást. Az, hogy Mecsekjánosiban 
augusztusban volt az utolsó ülés, azt is jelenti, hogy egy faluban mőködnek az 
informális csatornák, az emberek egymással is szoktak beszélgetni. 
Elmondta továbbá, hogy az általa vezetett Kisbattyáni Részönkormányzat október 
végén ülésezett, mert ott volt megtárgyalandó ügy.  
 
Hegedős István sajnálatát fejezte ki, hogy ekkora a városban a munkanélküliség. 
Elmondta, hogy a legnagyobb baj az, hogy az embereknek egyre kevesebb pénz jut és 
ezt a kevés pénzt is el akarják venni tılük, és el is veszik. Ezt gyermekektıl veszik el, 
a gyermekektıl valakiken keresztül. Bízik abban, hogy hamarosan kiderül, hogy kiken 
keresztül veszik el ezeket a javakat.  
 
Polics József ügyrendi javaslata, hogy a testület hozzon határozatot arról, hogy a 
Vízmő ügye a márciusi testületi ülésre elterjesztésre kerüljön. Továbbá a testület 
utasítja a Komló-Víz Kft. vezetıségét, hogy a döntésig a jelenlegi számlázási 
gyakorlatot szüntesse meg. 
 
A polgármester az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 8 igen, 13 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasított.  
 
Karnis Gyula (Komló-Víz Kft.) elmondta, hogy amire a cég megbízást kapott, azt 
maximálisan teljesítette. Személyes dolgokba eddig sem ment bele és ezután sem fog. 
A kérdést szakmailag és jogilag közelítik. Bármilyen, díjakkal kapcsolatos kérdés a 
megfelelı folyamatokon megy keresztül, a tulajdonosok tudtával és 
költségelemzéseken alapul. A szerzıdések felbontása már végállapot, amit hihetetlen 
sok egyeztetés elızött meg, hogy ez ne történjen meg. A taggyőlés felhatalmazta a 
Komló-Víz Kft. vezetıségét, amennyiben nincs más megoldás, ehhez a dologhoz 
folyamodjon. Kormányzati szinten is nagy erıfeszítés van ennek rendezésére. A 
minisztériumban tájékozódik a folyamatok elırehaladtáról.  
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 17 igen, 7 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2010. (II.25.)  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.  
 

A képviselı-testület tudomásul veszi  
• az elıvásárlási jog gyakorlásáról készített, 
• a körzeti megbízotti iroda létrehozásáról szóló, 
• a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény pályázatáról, 
• a Komló-Víz Kft. által a differenciált vízdíj alkalmazásáról készített 

tájékoztatóját. 
 

Utasítja a jegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határid ı: 2010. március 10. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 

2. sz. napirend 
 

Helyi önkormányzati képviselık vagyon-nyilatkozattételi kötelezettsége 
Elıadó:  dr. Barbarics Ildikó  ügyrendi bizottsági elnök 
 
dr . Barbarics Ildikó elmondta, hogy valamennyi képviselı eleget tett a vagyon-
nyilatkozattételi kötelezettségének mind saját maga, mind a hozzátartozói 
vonatkozásában. Az ügyrendi bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2010. (II.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – az ügyrendi bizottság elıterjesztése alapján – 
megtárgyalta és elfogadta a képviselık vagyonnyilatkozatának ellenırzésérıl és 
nyilvántartásba vételérıl szóló tájékoztatóját. 
 

 
3. sz. napirend 

 

2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
Az elıterjesztés és a könyvvizsgálói vélemény kiküldésre került. (meghívóhoz 
csatolva) 



  

Aladics Zoltán elmondta, hogy az év végi soros átvezetésekre a tényállapotoknak 
megfelelıen került sor. Örvendetes, hogy a többletbevételek és a kiadási 
megtakarítások révén jelentısen csökkent a hiány mértéke. Az ez irányú csökkentésre 
majd az idei évi költségvetés tekintetében is nagyon nagy szükség lesz.  
 
A pénzügyi, a közoktatási, valamint az ügyrendi bizottság, továbbá a honismereti 
és a szocialista frakció az elıterjesztést elfogadásra javasolja. A fidesz frakció nem 
támogatja az elıterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
17 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

4/2010. (II.26.) számú 
r e n d e l e t e 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL 

szóló 3/2009. (II.27.)  számú rendelet (továbbiakban: kvr.) m ó d o s í t á s á r ó l 
 
Komló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében 

meghatározott 2009. évi költségvetés fı elıirányzata: 
 
a./ bevétel fıösszege: 7.591.006.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 7.591.006.000 Ft-ra 
módosul 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott felhalmozás 

és felújítási célú bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 2.443.207.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 2.443.207.000 Ft-ra 
módosul 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3.§ (3) bekezdésében meghatározott Komló 

város mőködési bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 5.147.799.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 5.147.799.000 Ft-ra 
módosul 



  

(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1) bekezdésében elıírt kiemelt elıirányzatok az 
alábbiak szerint változnak: 

 
1. személyi jellegő kiadások 1.853.245.000 Ft 
2. munkaadókat terhelı járulékok 534.577.000 Ft 
3. dologi jellegő kiadások 1.433.490.000 Ft 
4. ellátottak pénzbeli juttatása 16.541.000 Ft 
5. felhalmozási kiadások  2.111.264.000 Ft 
6. speciális támogatások 295.040.000 Ft 
7. egyéb kiadások 1.346.849.000 Ft 
8.  költségvetési létszámkeret 762 fıben állapítja meg. 

2. § 
 

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 265.088.000 Ft-ra változik. 
 

Mőködési általános tartalék: 828.000 Ft 
- mőködési céltartalék: 19.361.000 Ft 
- fejlesztési céltartalék: 244.899.000 Ft 
 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2009. december 31-én lép hatályba. 
 
 
Komló, 2010. február 25. 
 
 
 
 
dr. Vaskó Ernı         Páva Zoltán 
címzetes fıjegyzı        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gagarin Általános Iskola -                 

Kodály Z. Ének-zenei 
Ált.Isk.és Óvoda

1 569 -       3 704 -      2 517         101 -        2 000      543 -          1 400 -           

Szilvási Nev.-Okt.Közp. 
Bölcsöde, Óvoda és Á.I.

1 947 -       7 583 -      4 209         842 -        741 -          6 904 -           

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola és Óvoda

3 709 -       4 703 -      2 503         364 -        877 -          7 150 -           

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

1 780 -       942 -         203 -           2 925 -           

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

2 956 -       1 634 -      2 502 -        750         6 342 -           

GESZ
163           393 -         16 209       2 399      18 378          

GESZ összesen:
11 798 -     18 959 -   22 733       -          -            -            1 842      2 000      -            -          -          -          2 161 -      6 343 -           

Városgondnokság
2 094        2 923 -      7 628 -        8 457 -           

Tőzoltóság
267           1 513 -      805            374         67 -                

Kökönyösi Oktatási 
Központ

-     11 947    -    16 921            13 039           7 826    -      3 373             500    -            25    10 901 -         

Intézmények össz.:
21 384 -     40 316 -   28 949       -          -            -            10 042    1 373 -     -            -          500        -          2 186 -      25 768 -         

Polgármesteri Hivatal
6 373        257          45 596       10 802    882          153 428 -   41 776 -   4 393 -     58 851 -     17 672 -   6 729 -    218 939 -       

Int.fin.korr.
58 851      58 851          

Együtt:
15 011 -     40 059 -   74 545       10 802   882          153 428 -   31 734 -   5 766 -     -            17 672 -  500        6 729 -    2 186 -      185 856 -       

2. sz. mellékletElıirányzat-módosítási javaslat
(bevétel, kiadás emeléssel járó)

(ezer forint)
2010. február 25.

Tám. ért. 
mők. kiad.

Ellátottak 
juttatásai

Összes kiadás
Mők. Felhalm.

Önk.által 
foly.ellátás

Tartalék
Tám. ért. 
felh. kiad.

Felhalm. 
kiadás

Pénzeszköz-átadás
Felújítás

Költségv. 
tám.

Intézmény
Személyi 
juttatás

M.adót 
terh.jár.

Dologi kiadás

 
 



 

Mők. Felhalm.

Gagarin Általános Iskola                  -      

Kodály Z. Ének-zenei 
Ált.Isk.és Óvoda

      1 277    165        -         3 933            1 091    -          1 400    

Szilvási Nev.-Okt.Közp. 
Bölcsöde, Óvoda és Á.I.

      1 084    -         9 180            1 192    -          6 904    

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola és Óvoda

      1 364    -         9 195               681    -          7 150    

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

-        629    -         2 326                 30    -          2 925    

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

-        141    -         6 214                 13    -          6 342    

GESZ
22 396    4 018 -                  18 378    

GESZ összesen:
-          25 351    165        -         -          34 866 -       -          -             -            -                3 007       -            6 343 -          

Városgondnokság
10 465 -       2 008        -          8 457    

Tőzoltóság
1 099      80          1 246 -         -               67    

Kökönyösi Oktatási 
Központ

1 783 -     925        3 373 -    12 274 -       1 831        3 773       -        10 901    

Intézmények össz.:
-          24 667    1 090     3 373 -   80          58 851 -       -          -             -            -                6 846       3 773       25 768 -        

Polgármesteri Hivatal
17 036    4 550     70 740    204 418 -   114 919    131 474 -      96 027 -     5 735       -      218 939    

Int.fin.korr.
58 851                 58 851    

Együtt:
-          41 703    5 640     3 373 -   80          -               70 740   204 418 -   114 919    131 474 -      89 181 -     9 508       185 856 -      

(ezer forint)
2010. február 25.

2. sz. mellékletElıirányzat-módosítási javaslat
(bevétel, kiadás emeléssel járó)

Átvett pénzeszköz
Intézmény

Pénz-
maradvány

Mők.bev. Összes bevétel
Felh.és 

tıkejell.bev.
Finanszí-rozás

Sajátos 
bevétel

Központo-
sított

Norm. állami Hitel-felvétel
Támog.ért. 
mők.bev.

Támog.ért. 
felh.bev.

 
 
 



  

2/a. számú melléklet 
 

Polgármesteri Hivatal elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás – bevétel emeléssel járó 

(ezer Ft) 
 
 

1. Kereset kiegészítés (11. havi) 
- központosított támogatás                    4.264 
- személyi juttatás                               340 
- munkaadót terhelı járulék           173 

 - finanszírozás                     3.751  
               személyi juttatás madót terh. jár. összesen 

GESZ        1.372         375  1.747  
Városgondnokság         192           21     213  
Tőzoltóság          267           85     352  
Kökönyösi O.K.       1.134         305  1.439  
 

2. Kereset kiegészítés elıirányzatának korrekciója (járulékmegtakarítás) 
- központosított támogatás                 -17.813 
- munkaadót terhelı járulék                             -1.992 

 - finanszírozás                  -15.821  
                 madót terh. jár.  

GESZ             -7.467  
Városgondnokság                 -876    
Tőzoltóság               -.1598  
Kökönyösi O.K.      -5.880   

 
3. Közcélú foglalkoztatás támogatásának 2009. évi elszámolása 

- normatív, kötött felhasználású támogatás                -3.084 
- személyi juttatás                        -29 
- munkaadót terhelı járulék              -8 

 - finanszírozás                    -3.047 
   személyi juttatás madót terh. jár. összesen 

Városgondnokság         - 775       - 2272  -3.047  
 
 

4. Normatív, kötött felhasználású támogatás elıirányzatának csökkentése  
- normatív, kötött felhasználású támogatás            -176.769 
- önkormányzat által folyósított ellátás            -176.769 
 

5. Központosított támogatás elıirányzatának csökkentése 
- központosított támogatás                          -13.919 - 
mőködési célú tartalék               -13.919 
 

6. Óvodáztatási támogatás 
- központosított támogatás           300 
- önkormányzat által folyósított ellátás                    300 
 



  

7. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiegészítı támogatása 
- központosított támogatás             19 
- dologi kiadás                          19 

 
8. 7/2010. (II.5.) CKÖ határozat alapján elıirányzatok emelése 

- támogatás értékő mőködési bevétel              266 
- mőködési célú pénzeszköz átvétel          808 
- mőködési bevétel            950 
- mőködési célú pénzeszköz átadás          150 
- dologi kiadás                     1.874 
 

9. 1/2010. (II.2.) GKÖ határozat alapján elıirányzatok emelése 
- mőködési bevétel              30 
- dologi kiadás               30 

 
10. 1/2010. (I.28.) HKÖ határozat alapján elıirányzatok emelése 

- mőködési bevétel               82 
- dologi kiadás               82 

 
11. 2/2010. (II.3.) NKÖ határozat alapján elıirányzatok emelése 

- támogatás értékő mőködési bevétel            65 
- mőködési célú pénzeszköz átvétel          325 
- mőködési bevétel              75 
- mőködési célú pénzeszköz átadás          305 
- dologi kiadás             160 

 
12. 1/2010. (II.4.) UKÖ határozat alapján elıirányzatok emelése 

- mőködési bevétel               16 
- dologi kiadás               16 
 

13. Mecsekjánosi Részönkormányzat elıirányzat módosítása 
- mőködési bevétel            194 
- dologi kiadás             194 

 
14. Kisbattyáni Részönkormányzat elıirányzat módosítása 

- mőködési bevétel              12 
- dologi kiadás               12 

 
15. EKF- Új munkahelyek a sikerért támogatása 

- támogatás értékő mőködési bevétel                     516 
- személyi juttatás                                  400 
- munkaadót terhelı járulék                      116 
 

16. Közcélú foglalkoztatás szervezık (7 fı) támogatása 
- támogatás érékő mőködési bevétel                  6.887 

 - személyi juttatás                    5.290 
 - munkaadót terhelı járulék                   1.597 



  

17. Közhasznú foglalkoztatás támogatása 
- támogatás értékő mőködési bevétel                     800 
- személyi juttatás                       592 
- munkaadót terhelı járulék                      208 
 

18. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás, és pótléka 
- támogatás értékő mőködési bevétel          519 
- munkaadót terhelı járulék             55 
- dologi kiadás             181 

 - mőködési célú tartalék           283 
 

19. VG Zrt-tıl hulladékszállítási támogatás 
- mőködési célú pénzeszköz átvétel                  3.417 
- önkormányzat által folyósított ellátás                 3.417 
 

20. Iskolapszihológus támogatásának helyesbítése 
- támogatás értékő mőködési bevétel                 -1.150 
- finanszírozás                    -1.150 
    tám.ért.mők.bev.          összesen 

Kökönyösi O.K.          1.150  -1.150 
 

21. Városi jegyzık szakértıi bizottság támogatása 
- támogatás értékő mőködési bevétel          400 
- személyi juttatás            315 
- munkaadót terhelı járulék             85 

 
22. 2009. november 8-i idıközi helyi választás támogatása 

- támogatás értékő mőködési bevétel          353 
- személyi juttatás            347 
- munkaadót terhelı járulék               6 

  
23. Társulástól Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra átvett pénzeszköz (Magyaregregy 

65.000 Ft, Magyarszék 5.000 Ft) 
- támogatás értékő mőködési bevétel            70 
- finanszírozás               70 
      tám.ért.mők.bev.          összesen 

Kökönyösi O.K.           -70  70 
 

24. Pénzbeli gyerekvédelmi támogatás 
- támogatás értékő mőködési bevétel                  9.825 
- önkormányzat által folyósított ellátás                 9.825 
 

25. Stabilitási tartalék zárolása – 3/2009. (II.27.) sz.r. 7.§(25) bekezdésének megfelelıen 
- mőködési hitelfelvétel                -45.057 

 - finanszírozás                 - 45.057 
   személyi jutt.   madót t.j. dologi    ell.pb.j.   beruh. összesen 

GESZ    -13.589            -9.592 -4.581    -2.161   -1.507     -31.430  
Városgondnokság         -6.958       -6.958  
Kökönyösi O.K.     -4.243           -1.175           -25 -1226    -6.669  



  

26. 178/2009. (XII.10.) sz. határozat – DDOP-4.1.1/D projekt költségeinek, rendezvénytervének 
jóváhagyása (EKF 2010.) 
- támogatás értékő beruházási bevétel                  5.735 
- beruházási kiadás                    5.735 
 

27. Polgárvédelem elıirányzatának emelése 
- támogatás értékő mőködési bevétel          225 
- dologi kiadás             225 

 
28. CÉDE támogatás: önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és 

eszközbeszerzésre 
- központosított támogatás 2.700 
- beruházási kiadás 2.290 
- dologi kiadás 410 
 

2/b. számú melléklet 
 

Polgármesteri Hivatal és intézmények közötti, 
valamint kötelezı elıirányzatok közötti 

átcsoportosítási javaslat 
(ezer Ft) 

 
1. Közcélú foglalkoztatás támogatásának 2009. évi elszámolása 

- önkormányzat által folyósított ellátás                     122 
 - finanszírozás                       -122 

   személyi juttatás madót terh. jár. összesen 
GESZ             42         1        43  
Városgondnokság             - 43      - 127    -170  
Kökönyösi O.K.                4          1         5  

 
2. Közcélú foglalkoztatás önkormányzati saját rész 5%  2009. évi elszámolása  

- önkormányzat által folyósított ellátás                 162 
- finanszírozás            -162 
   személyi juttatás madót terh. jár. összesen 

Városgondnokság        - 41        - 121   -162  
 

3. 2009. évi normatív hozzájárulás évközi elszámolásából adódó elıirányzat változás, intézmények 
átvételével kapcsolatos bevételi elıirányzatok közötti átcsoportosítás 
- normatív állami támogatás               114.347 
- támogatás értékő mőködési bevétel             -114.347 

 
4. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz – évközi elszámolásból adódó elıirányzat 

változás, intézmények átvételével kapcsolatos bevételi elıirányzatok közötti átcsoportosítás 
- normatív, kötött felhasználású támogatás           572 
- támogatás értékő mőködési bevétel         -572 
 

5. 7/2010. (II.5.) CKÖ határozat alapján elıirányzatok átcsoportosítása 
- mőködési célú tartalék                      -531 
- személyi juttatás                      -288 
- munkaadót terhelı járulék                      144 
- dologi kiadás                        675 



  

6. 1/2010. (II.2.) GKÖ határozat alapján elıirányzatok átcsoportosítása 
- személyi juttatás           -311 
- dologi kiadás                         -42 

 - munkaadót terhelı járulék                        26 
 - mőködési célú pénzeszköz átadás                       60 
 - mőködési célú tartalék                       267 
 

7. 1/2010. (I.28.) HKÖ határozat alapján elıirányzatok átcsoportosítása 
- mőködési célú pénzeszköz átadás                    -120  
- mőködési célú tartalék                      -175 
- munkaadót terhelı járulék                        22 
- dologi kiadás                        273 
 

8. 2/2010. (II.3.) NKÖ határozat alapján elıirányzatok átcsoportosítása 
- beruházási kiadás            200 
- dologi kiadás              -28 
- munkaadót terhelı járulék            -36 
- mőködési célú tartalék           -136 
 

9. 1/2010. (II.4.) UKÖ határozat alapján elıirányzatok átcsoportosítása 
- személyi juttatás             -40 
- munkaadót terhelı járulék            -14 
- dologi kiadás              -24 
- mőködési célú tartalék             -29 
- mőködési célú pénzeszköz átadás          107 
 

10. Körtvélyesi Részönkormányzat elıirányzatának átcsoportosítása 
- beruházási kiadás           -280 
- mőködési pénzeszköz átadás           200 
- dologi kiadás               80 

 
11. Kisbattyáni Részönkormányzat elıirányzatának átcsoportosítása 

- beruházási kiadás           -258 
- dologi kiadás             258 
 

12. Mecsekfalui Részönkormányzat elıirányzat módosítása 
- beruházási kiadás           -734 
- dologi kiadás             734 
 

13. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére 2009. évben nyújtott mőködési célú 
támogatás értékő kiadás elszámolása – mutatószám csökkenésbıl adódó elıirányzat csökkenés 
átcsoportosítása 
- támogatás értékő mőködési kiadás                 -6.729 
- önkormányzat által folyósított ellátás                  6.729 

 
14. Stabilitási tartalék zárolása PMH  

- mőködési hitelfelvétel                 -34.810 
- önkormányzat sajátos bevétele                 34.810 
  
 
 



  

15. Hitelfelvétel elıirányzatának csökkentése 
- mőködési hitelfelvétel                -51.607 
- önkormányzat sajátos bevétele                35.930 
- mőködési bevétel                  15.677 

 
 
16. Önkormányzat által folyósított ellátások elıirányzatának emelése 

- mőködési célú tartalék                           -2.499 
- önkormányzat által folyósított ellátás                 2.499 

 
17. Június havi idıskorúak járadéka elıirányzatának átcsoportosítása 

- normatív, kötött felhasználású támogatás       -116 
- támogatás értékő mőködési bevétel          116 

 
18. Ápolási díj járulék elıirányzat átcsoportosítása 

- munkaadót terhelı járulék         -287 
- önkormányzat által folyósított ellátás         287 
 

19. Tervezés, lebonyolítás 3 milliós keret terhére elszámolt számlák elıirányzatának 
átcsoportosítása 
- beruházási kiadás                      -210 

 - dologi kiadás              210 
 

20. Energia racionalizálási pályázat elıirányzatának átvezetése ténynek megfelelıen 
- beruházási kiadás           -882 
- felújítási célú pénzeszköz átadás          882 
 

21. Havaria keret elıirányzatának átvezetése 
- felújítási kiadás                   -5.335 
- beruházási kiadás         1.283 
- dologi kiadás          1.811 
- finanszírozás             2.241 
  dologi kiadás  felújítási kiadás 

GESZ         241          2.000 
 

22. Polgármesteri keret felhasználása 
- mőködési célú tartalék            -100 

 - mőködési célú pénzeszköz átadás                     100 
    

23. DDOP-3.1.2/2F pályázat elıirányzat átcsoportosítás a ténynek megfelelıen 
- beruházási kiadás                 -40.542 
- dologi kiadás                   40.542 

 
24. EKF program elıirányzatának átcsoportosítása ténynek megfelelıen 

- beruházási kiadás                    -7.051 
- dologi kiadás          7.051 
 



  

25. KEOP-5.1.0 elıirányzatának átcsoportosítása a ténynek megfelelıen 
- beruházási kiadás                  -1.327 
- felújítási kiadás            942 
- dologi kiadás             385 

 
26. Síkosságmentesítés elıirányzatának átcsoportosítása a ténynek megfelelıen 

- dologi kiadás                  -10.000  
- mőködési célú pénzeszköz átadás                10.000 

 
27. Egységes Pedagógiai Szolgálattal közös gépkocsi fenntartásának átvezetése 

- dologi kiadás                     89 
 - finanszírozás                 - 89 

          dologi kiadás      
  Kökönyösi O.K.  -89 

 
28. Városüzemeltetési Bizottság döntésének (15,16/2009. (XI.2) sz., 17/2009 (XII.7.) sz. 

határozatnak megfelelıen a környezetvédelmi alapból pénzeszköz átcsoportosítás – 
veszélyes fakivágás, virágtartók kihelyezése, zöldterületek fejlesztése támogatására 
- dologi kiadás            -535 
- finanszírozás             535 
   dologi kiadás 
 Városgondnokság          535 
 

29. 178/2009. (XII.10.) sz. határozat – DDOP-4.1.1/D projekt költségeinek, 
rendezvénytervének jóváhagyása (EKF 2010.) 
- beruházási kiadás (751845)           687 
- beruházási kiadás (930932)          -687 
 

30. Polgárvédelem elıirányzatának átcsoportosítása 
- személyi juttatás           -237 
- dologi kiadás             237 
 

31. Családi ünnep szakfeladat elıirányzatának átcsoportosítása 
- személyi juttatás               -6 

 - dologi kiadás                 6  
 

32. Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás szakfeladat elıirányzatának átcsoportosítása 
- dologi kiadás            -162 
- munkaadót terhelı járulék           162 

 
33.  CÉDE támogatás 65/2009. (V.28.) sz. határozat alapján elıirányzatok átcsoportosítása  

- mőködési célú tartalék - 833 
- dologi kiadás 833 

 
 
 
 



  

2/c. számú melléklet 
 

Intézmények elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás – bevétel emeléssel járó 

(ezer Ft) 
 
 
GESZ 
 

1. Továbbszámlázás, bevételi többlet 
- mőködési bevételek                  25.351 
- dologi kiadás                  22.952 
- beruházási kiadás                    2.399 

 
2. BM Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány támogatása 

- mőködési célú pénzeszköz átvétel                     165 
- dologi kiadás                       165 

 
3. DDMK közhasznú foglalkoztatás támogatása 

- támogatás értékő mőködési bevétel                  1.685 
- személyi juttatás                    1.310 
- munkaadót terhelı járulék                      375 

 
4. DDMK mentortanár foglalkoztatás támogatása 

- támogatás értékő mőködési bevétel                  1.154 
 - személyi juttatás                       900 
 - munkaadót terhelı járulék                      254 
 

5. Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása 
- támogatás értékő mőködési bevétel                      50 
- dologi kiadás                        50 

 
6. BM-i Német Önkormányzat támogatása 

- támogatás értékő mőködési bevétel           75 
- dologi kiadás             75 

 
7. SZJA 1%-a 

- támogatás értékő mőködési bevétel            43 
- dologi kiadás              43 

 
8. Elıirányzat átcsoportosítás  

- személyi juttatás                   -1.833 
- munkaadót terhelı járulék                  -2.905 
- dologi kiadás                    3.788 
- beruházási kiadás                       950 
 
 



  

Városgondnokság 
 

1. Közhasznú foglalkoztatás támogatása 
- támogatás értékő mőködési bevétel                  2.008 
- személyi juttatás                    1.808 
- munkaadót terhelı járulék                      200 

 
2. Elıirányzatok közötti belsı átcsoportosítás 

- dologi kiadás                   -1.205 
- személyi juttatás                       953 
- munkaadót terhelı járulék                      252  

 
Tőzoltóság 
 

1. Intézmény felhalmozási bevétele  
- felhalmozási bevétel              80 
- beruházási kiadás              80 

 
2. Intézmény mőködési bevétele 

- mőködési bevétel                    1.099 
- beruházási kiadás                       294 
- dologi kiadás                       805 
  
    

Kökönyösi Oktatási Központ 
 

1. BM Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány 
- mőködési célú pénzeszköz átvétel          275 
- személyi juttatás              76 
- munkaadót terhelı járulék             24 
- dologi kiadás            175 
 

2. Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása  
- támogatás értékő mőködési bevétel            20 
- dologi kiadás              20 

 
3. Kistérségi mőködési hozzájárulás 

- támogatás értékő mőködési bevétel          270 
- személyi juttatás            205 
- munkaadót terhelı járulék             65 

 
4. Fejlesztési támogatás átvezetése 

- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel               -3.373 
- támogatás értékő beruházási bevétel     3.773 
- támogatás értékő beruházási kiadás          500 
- felújítási kiadás                   -3.373 
- beruházási kiadás                    3.273 



  

5. Új Európa Alapítvány (Gagarin) támogatása 
- mőködési célú pénzeszköz átvétel                     500 

 - dologi kiadás                       500 
 

6. Komló Város Önkormányzat (Egys.Ped.) támogatása 
- támogatás értékő mőködési bevétel                     265 
- dologi kiadás            265 

 
7. Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása 

- mőködési célú pénzeszköz átvétel          150 
- dologi kiadás            150 

 
8. Munkaügyi Központtól bértámogatás 

- támogatás értékő mőködési bevétel       1.260 
- személyi juttatás            982 
- munkaadót terhelı járulék           278 

 
9. Támogatás értékő korrekció 

- támogatás értékő mőködési bevétel                 -1.064 
- személyi juttatás                      -962 
- munkaadót terhelı járulék                     -102 

 
10. Intézmény mőködési bevétel korrekció 

- mőködési bevétel                   -1.783 
- személyi juttatás                   -3.096 
- munkaadót terhelı járulék                        39 
- dologi kiadás                    1.274 

 
11. Elıirányzat átcsoportosítás 

- személyi juttatás                   -6.047 
- munkaadót terhelı járulék                -10.476 
- dologi kiadás                  10.769 

 - ellátottak pénzbeli juttatása                   1.201 
 - beruházási kiadás                    4.553 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. sz. napirend 
 

Komló Város Önkormányzat  2010 évi költségvetési rendelet tervezete 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Kiküldésre került Gelb Miklós és Szigeti Szabolcs módosító indítványa, valamint a 
könyvvizsgálói vélemény, a hiányzó mellékletek (4., 11/a, 14, 15.) és a pénzügyi 
bizottság 2010. február 23-i ülésérıl készített kivonat. 
 
A polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselı-testületet: 
A módosító indítványokkal kapcsolatban törvényességi kifogás merült fel. A módosító 
indítványok mindegyikében szerepel a munkáltatói támogatás és a lakásmobilitás 
jogcímeken szereplı elıirányzatok átcsoportosítása. E tételek mindegyikének a 
lakásértékesítési alap a fedezete, mely kötött felhasználású. E tételek átcsoportosítása így 
központi jogszabályba ütközik.  
Szigeti képviselı úr által indítványozott további 3 átcsoportosítási jogcímen szereplı 
elıirányzat fedezete a kötvénybevétel, mely a szerzıdés szerint a megjelölt mőködési 
címre nem csoportosítható át. Ennek hiányában fedezetlen kötelezettségvállalásra kerülne 
sor, mely törvénysértı. 
 
Szigeti Szabolcs módosító indítványát azonban az elızetesen elhangzott jogi kifogások 
ellenére az egészségügyi bizottság támogatta. A törvényességi kifogásra tekintettel kérem, 
hogy a képviselı-testület ne vegye figyelembe a bizottság jogszabályba ütközı döntését. 
 
A szociális bizottság a módosító indítványokat elutasításra, az elıterjesztést elfogadásra 
javasolja. 
 
A pénzügyi bizottság Szigeti Szabolcs módosító indítványa esetében nem hozott döntés, 
Gelb Miklós módosító indítványát elutasította. A rendelet tervezetet az alábbi 
módosítással javasolja elfogadásra: 
„A pénzügyi bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a költségvetés 4. sz. 
melléklet 5. tétel e/pontjában szereplı mőködési célú pénzeszköz-átvétel összege és ezzel 
a bevételi fıösszeg 109.925 e Ft-tal kerüljön csökkentésre és ezzel egyezı 
nagyságrendben kerüljön törlésre a kiadási elıirányzatok közül a 7/2. sz. melléklet 2. 
oldalán szereplı „Középiskolák költségvetéséhez kapcsolódó céltartalék”, valamint 
ezáltal csökkenjen a kiadási fıösszeg. E változások a költségvetési hiányt nem 
befolyásolják.” 
Továbbá, hogy a 7/3. sz. mellékletben szereplı „Környezetvédelmi alap” egészüljön ki az 
alábbival: „ezen belül 750.000,- Ft pályázati önrész” szöveggel. 
 
 
 



  

Az ügyrendi bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, Szigeti Szabolcs 
módosító javaslatát érdemben nem tárgyalta, Gelb Miklós módosító indítványát nem 
támogatja. Jogilag nem kezelhetı az átcsoportosítás. 
 
A közoktatási bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, a módosító 
indítványokat megtárgyalta, azonban gazdasági-, szakmai-, pénzügyi- és jogi 
kompetencia hiányában azokról nem szavazott. 
 
Az egészségügyi bizottság Szigeti Szabolcs módosító indítványát elfogadásra javasolja, 
rendelet tervezetet nem támogatja. 
 
A városüzemeltetési bizottság rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, módosító 
indítványokat nem támogatja. 
 
A szocialista frakció több fordulóban tárgyalta az elıterjesztést és a rendelet tervezetet 
elfogadásra javasolja.  
 
A honismereti frakció  a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
A fidesz frakció  véleménye szerint a költségvetés a „számháborúk költségvetése”, 
melyben tükrözıdik az elmúlt évek rossz gazdaságpolitikája. 
Az elmúlt években a frakció megpróbálta javítani a számok arányát, azonban javaslataik 
semmilyen formában nem kerültek beépítésre, elfogadásra. Nem támogatják az 
elıterjesztést. El kellene gondolkodni azon, hogy amikor ilyen rossz a város 
költségvetése, ilyenkor cserélnek bútort, stb. Úgy látják, ez a búcsú költségvetése. A 
könyvvizsgáló jelentésében szerepel, hogy az önkormányzat csıd közeli helyzetbe 
kerülhet, melyet csak strukturális változásokkal tud megoldani. Ezeket a strukturális 
változásokat hiányolták éveken keresztül. A költségvetés most sem és korábban sem 
tartalmazott strukturális változásokat, pedig azok nem fognak azonnal költségvetési 
hasznot hozni. 
 
Radics Kálmán említést tett arról, hogy a fidesz frakciótól egyetlen egy módosító 
indítvány sem érkezett a költségvetéshez. Gelb Miklós képviselı úrtól érkezett 5 
módosító javaslat. Csodálkozik azon, hogy a Vásárcsarnok felújítását el szeretné venni, 
hiszen oda sokan járnak vásárolni és az épület rossz állapotban van. A költségvetés 8/1. 
sz. mellékletében szerepel egy 5 m Ft-os tétel a Krisztina utcára, akkor ezt vegyék el, és 
tegyék a Vásárcsarnok felújításához, vagy a gödörhöz. Egy késıbbi indítványban ezt be 
lehet nyújtani és bízik abban, hogy a testület el is fogja majd fogadni a javaslatot. 
 
Gelb Miklós elmondta, hogy az ellenzéknek mindig nagyon nehéz bármilyen módosító 
indítványt adni a költségvetéshez, mert gyakorlatilag az elmúlt 10 évben is mindent 
leszavaztak. A költségvetés elıterjesztıje sokkal könnyebb helyzetben van.  
 



  

Többször elıfordult, hogy valamire pénzt kellett biztosítani, ekkor megszületett a döntés 
és a pénzügyi iroda megkapta a feladatot, hogy keresse meg hozzá a forrást. Egy ellenzéki 
képviselı ilyet nem tehet, neki mindig forrást kell megjelölni a javaslatához.  
Módosító javaslatait továbbra is fenntartja. 
 
Németh Mária egyetért azzal, hogy strukturális átalakításokra lenne szükség, azonban 
sajnálja, hogy a fidesz frakció nem tett ezekre javaslatot. Az utóbbi években, ha voltak 
strukturális átalakítások (iskolák összevonása, kulturális intézmények átalakítása, 
középiskola átszervezése, stb.), azt a fidesz frakció többnyire nem szavazta meg. Könnyő 
kívülrıl kritizálni, az utóbbi másfél hónapban volt lehetıség arra, hogy javaslattal éljenek. 
Az ellenzék részérıl azonban csak Gelb Miklós nyújtott be módosító indítványt, amely 
érdemben nem sorakoztatott fel sok mindent. 
Fontolóra venné, hogy a késıbbiekben kerüljön be a költségvetésbe az említett 5 m Ft 
felhasználására vonatkozó módosítás. Ha ezt a parkoló felújítására fordítanák, akkor az 
megoldaná a belváros parkolási gondját.  
 
Kispál László elmondta, hogy az igaz, hogy jelen költségvetéshez az ellenzék nem 
nyújtott be módosító indítványt, de a korábbi években ezt megtették, mindig 
eredménytelenül. Az ellenzék most már a programjában fogja szerepeltetni, hogy Komló 
milyen átalakításokat igényel, milyen átalakítások segíthetnek a költségvetésen. Az 
ellenzék nem szavazta meg, hogy Zobák ne fizessen adót, azt sem, hogy a gondnokság 
vezetıje nyugdíjba menjen, megoldható lett volna táppénzzel, stb. A strukturális 
átalakítások a programban lesznek megfogalmazva. 
 
Szigeti Szabolcs elmondta, hogy módosító indítványával szerette volna felhívni a 
figyelmet arra, hogy a létesítmény fenntartása problémákat okoz. Bízik abban, hogy a 
kérdés a késıbbiekben visszakerül a testület elé, és megoldást találnak rá. 
A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat évek óta próbálkozik, de 
a két oldal nem támogatja egymás javaslatait és képtelenek összedolgozni. A struktúra 
átalakítás szépen hangzik, de ez inkább feladat elhagyást jelentene a városnak. A város az 
elmúlt 10 évben erején felül tartja fenn a létesítményeit, intézményeit. A normatíva sajnos 
folyamatosan csökken. A város azonban továbbra is egy olyan intézményhálózatot és 
ellátást akar biztosítani, amely majdnem kétszer ekkora lakosságszámhoz szükséges. 
 
Polics József elmondta, hogy 12 éve az történik a városban, amit a baloldal akar, se 
bizottsági, se egyéb szinten a másik oldal semmilyen lehetıséget nem kapott. 
Az igaz, hogy a mostani költségvetéshez – ami annyira rossz, hogy nincs mit tenni vele –  
nem adtak be módosító indítványt, de azon nem lehet radikálisan változtatni.  
Elmondta, hogy a városnak egyetlen fejlıdı pontja Dávidföld nyugati része, és ha a 
vezetés azt akarja, hogy emberek maradjanak Komlón és építkezzenek, akkor a Krisztina 
utcára is kell fordítani. 
 
 



  

Az ellenzék nem támogatta az „iskolakeringıt”, amely iszonyú pénzt emésztett fel 
teljesen feleslegesen. Az ilyen javaslatokat nem támogattak és ezután sem fognak. Ebben 
a szituációban már nincs mit tenni. Az informális ülésen most is és korábban is voltak 
javaslataik, pl.: hogyan kellene módosítani a sport, a városgazdálkodási és egyéb 
kérdéseket. Ezeket meghallgatták, a polgármester úr „éljenzett” és utána mi történt? Az 
ami most van. Ilyen körülmények között nehogy már az ellenzék legyen a felelıs a városi 
költségvetésért.  
 
Folkner Károly elmondta, hogy amikor a jelenlegi testület felállt, akkor az ellenzéktıl 
senki nem kérdezte meg, hogy melyik bizottság munkájában szeretnének részt venni, azt a 
baloldal döntötte el. A pénzügyi bizottságban nem is kaptak helyet. Ez jellemezte az 
együttmőködést. 
 
dr. Szakács László elmondta, hogy a közoktatási szférában már volt strukturális 
átalakítás és a város most áll az egyik legnagyobb strukturális átalakítás elıtt. 1,3 mrd Ft-
otfognak az épületekre költeni.  
A szociális szféra átszervezése, kiszervezése egyetlen egy ügy kivételével sikeres volt.  
Sokat kellett költeni a kórház felújítására az adósságállományának kifizetésére, majd 
ezután új mőködési formát találtak. 
A sport vonatkozásában még sokat fognak vitatkozni, itt egy 40-50 m Ft-os tételrıl van 
szó.  
A testületi üléseken általában a nem túl jelentıs tételekrıl vitáznak és megfeledkeznek a 
jelentıs tételekrıl, pl.: az erımő négy év alatt lefolytatott 2,1 mrd Ft-os beruházásáról, a 
kórháznak juttatott 1 mrd Ft-os támogatásról, amelyet fejlesztésre, illetve mőködésre 
fordíthatott. 
 
Aladics Zoltán felhívta a figyelmet, hogy két frakcióvélemény is érintette azt, hogy az 
1,3 mrd Ft-tal szemben – ha a stabilitási tartalékot is figyelembe veszik – 1,1 mrd Ft-ig 
„látják a történet végét” a jelenlegi ismeretek alapján. Véleménye szerinte az idei 
költségvetés végrehajtásának a központi problémája az lesz, hogy a 200 m Ft-os 
differenciát kiadási megtakarításokkal, illetve bevételi többletekkel le lehet-e fedni. 
Ebben a képviselı-testületnek év közben nagyon nagy felelıssége lesz. Abban az esetben, 
ha ilyen jellegő tételek jelentkeznek, azokat ne plusz feladatokra akarja fordítani.  
Az intézményekkel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a stabilitási tartalék és az 
interkaláré – ami továbbra is bent van a rendszerben – nagyon megnehezíti az intézményi 
kötelezettségek végrehajtását. Az intézményekhez már nem lehet hozzányúlni. 
Elmondta, hogy pályázati önerı szabad formában lenne a rendszerben, ha nem lenne 
akkora a mőködés tekintetében a gond, hogy egy 100 m Ft-os nagyságrendet a 
felhalmozási bevételekbıl át kellett csoportosítani a mőködés irányában.  
 
Páva Zoltán elmondta, hogy annak ellenére, hogy a városnak soha nem látott 
költségvetési hiánya van, büszke az elmúlt 12 évre. A város rengeteget fejlıdött.  
 



  

A fidesz részérıl nem érkezett módosító indítvány a költségvetéshez. Nem hinné, hogy az 
országban van még egy ilyen város, ahol az ellenzék részérıl ne adtak volna be a 
költségvetéshez módosítást. Lelkük rajta. Az ellenzék egyetlenegy strukturális átalakítást 
sem szavazott meg.  
A jelen költségvetésbıl látszik, hogy egy igen takarékos költségvetés, mert erre van 
szükség, a válság és a városért érzett felelısség is ezt követeli meg. Rövidtávon több 
részérdek sérül azért, hogy összességében a közérdek érvényesüljön. Vannak helyzetek, 
amikor a jogos igényekre is nemet kell mondani, és a mostani helyzet is ilyen, mert 2010-
ben nincs rá pénz. A város érdeke takarékosságot kíván. Ugyanis a mai takarékosság lehet 
az alapja a jövı gyarapodásának.  
Meglátása szerint aki támogatja a költségvetést, az a komlóiakat támogatja, aki nem, az 
szembe megy Komló érdekével. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 17 
igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a jegyzıkönyvhöz csatolt 
rendeletet alkotta. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Gelb Miklós módosító indítványát, melyet a 
képviselı-testület 7 igen, 15 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elutasította. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szigeti Szabolcs módosító indítványát, melyet a 
képviselı-testület 8 igen, 15 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította. 
 
 

5. sz. napirend 
 

Nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
Elıadó:  Jégl Zoltán  alpolgármester 
 
(Mátyás János kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 23 fı.) 
 
Jégl Zoltán elmondta, mivel a képviselı-testület elfogadta a város 2010. évi 
költségvetését, így értelemszerően az elıterjesztés 1. sz. mellékletének 2. sorába az 
52.250 e Ft kerül. Új határozati pontként javasolja, hogy: „A KBSK részére csak azzal a 
feltétellel folyósítható önkormányzati támogatás, ha igazolja, hogy az elızı kifizetett 
támogatás összegébıl a közmődíjakat rendezte. Felelıs: Páva Zoltán polgármester, 
Határidı: értelem szerint.” 
 
Az egészségügyi bizottság a pályázati kiírást elfogadásra javasolja, a KIES támogatási 
kérelmét nem támogatja és a kiírásnak megfelelıen 2 évig nem adhat be kérelmet. 



  

A közoktatási bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja, a KIES támogatási 
kérelmét nem támogatja 
 
A frakciók  támogatják az elıterjesztést.  
 
Polics József elmondta, hogy az mindenki elıtt ismert, hogy a KBSK-nak távhı- és vízdíj 
tartozása van, ami közelít a 40 m Ft felé. A létesítmények fenntartása önkormányzati 
feladat lenne, de tudomása szerint nincs is szerzıdés az önkormányzat és a KBSK között 
a költségek megosztására. Furcsának találja, hogy egy mőködési pályázatot hirdetnek meg 
valaminek a mőködésének támogatására. Nem vesznek tudomást a korábbi 
kintlévıségeirıl, de a mostaniakat rendezni akarják úgy, hogy nem vizsgálták meg, a 
rendelkezésre bocsátott összeg az biztosítja-e a mőködéshez és a normális üzemeltetéshez 
szükséges feltételeket. 
 
Kispál László véleménye szerint ezzel elvonják a tizenéves gyerekek sportolási 
lehetıségét. 
 
Barbarics Tamás elmondta, hogy a tartozás összege nincs elfelejtve. A sporttámogatásra 
kerülı összeg évek óta a létesítmény fenntartására is ment. Azonban a számlák nem 
kerültek kiegyenlítésre. Ezt nem lehet tovább folytatni, mert akkor elıbb-utóbb valóban 
az lesz, hogy be kell zárni, és nem lesz rá megoldás. Úgy gondolja jogos az az elvárás, 
hogy a havi közüzemi számlákat kifizessék. 
 
Gelb Miklós véleménye szerint a támogatást ketté kellene bontani. Az egyik része a 
létesítmény fenntartásra, a másik a sportra fordítandó összeg. A kérdés az, hogy elég-e 
erre a 47 m Ft. 
 
Páva Zoltán elmondta, hogy évekkel ezelıtt Vakaró József és Vaskó Ernı megállapodott 
abban, ha ráköt a KBSK a hıszolgáltatásra, akkor 2 évig nem kell fizetni a szolgáltatásért. 
Errıl nincs semmiféle dokumentum. Ezt szeretnék rendezni.  
A márciusi támogatást abban az esetben kapja meg a KBSK, ha a februári számlákat 
rendezték. Ezt a támogatási szerzıdésben is rögzíteni fogják. Arról szó nincs, hogy 
elveszik az utánpótlástól a pénzt. 
 
Jégl Zoltán elmondta, hogy a támogatás azt a célt szolgálja, hogy a közüzemi díjak 
kerüljenek rendezésre a jövıben. Az eddig felhalmozott tartozásokat majd rendezik 
valahogy.  
 
Kispál László véleménye szerint ez követhetı és elfogadható metodika.  
 
Polics József véleménye szerint az elv jó, de augusztusban, szeptemberben majd ki fog 
derülni, hogy erre nem elegendı a forrás. A bizottságnak meg kellene vizsgálni a 
mőködést.  



  

Hegedős István egy kimutatást kért a KBSK kiadásairól és bevételeirıl. Szeretné tudni, 
hogy mennyi a játékosok bére, a fenntartási költségek, egyebek továbbá mennyi az 
önkormányzati, szponzori támogatás.  
 
Szigeti Szabolcs elmondta, hogy az egészségügyi bizottság Hegedős István képviselı 
által hiányolt adatokat tárgyalta. A képviselı úrnak lehetısége lett volna a szakbizottság 
ülésén részt venni. A bizottság megismerte az összes kiadást és bevételt, a beszámolókat, 
a szponzori bevételeket, a járulékokat, stb. Pontos kimutatás van a kiadásokról, hogy 
mennyit költ az egyesület a közcélú foglalkoztatásra, a villanyszámlára, stb. Véleménye 
szerint Czukor Zoltán elnök úr kérésre részletes tájékoztatást ad. A bizottság elé 
terjesztett adatok szintén a képviselı úr rendelkezésére állnak.  
 
dr. Szakács László a kimutatással kapcsolatban elmondta, hogy nagyon hiányos volt. 
Egy rendes casflow-ra van szükség a tisztánlátáshoz. A jövıben feszesebb gazdálkodást 
és jobb rálátást szeretnének a KBSK mőködésére. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester javaslatot tett a bizottságok javaslatának és Jégl Zoltán új határozati 
pontjának egyben történı szavazására, melyet a képviselı-testület kézfenntartással (23 
igen szavazat) egyhangúlag elfogadott.  
 
A polgármester a 6. pont helyére a javasolt új határozati pontot bocsátotta szavazásra, 
melyet a képviselı-testület 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

20/2010. (II.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – az alpolgármester elıterjesztése, az egészségügyi, valamint a 
közoktatási bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a nem költségvetési szervek 
támogatására 2010. évre kiírt pályázati felhívást, valamint a 2009. évi beszámolót. 
 

1.) A képviselı-testület a költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében 
meghatározott nem költségvetési szervek támogatására meghatározott 
keretösszegre az elıterjesztés 1. sz. mellékletében szereplı tartalommal és 
feltételekkel pályázatot ír ki. 

 
2.) A képviselı-testület elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplı támogatási kérelem 

adatlapot, és egyben felkéri az alpolgármestert, hogy az adatlaphoz való 
hozzáférésrıl intézkedjen. 

 



  

3.) A képviselı-testület felkéri a bizottsági elnököket és a FIDESZ frakcióvezetıt, 
hogy a beérkezı támogatási kérelmek alapján készítsen javaslatot a nem 
költségvetési szervek keret-összegének felosztására. 

 
4.) A képviselı-testület felkéri Jégl Zoltán alpolgármestert, hogy a bizottsági 

elnökökbıl és a FIDESZ frakcióvezetıjébıl álló munkacsoportot hívja össze, és 
a keretösszegre felosztására tett javaslatokról a 2010. márciusi képviselı-
testületi ülésre készítsen elıterjesztést. 

 
Határid ı: 2010. március 31. 
Felelıs:  Jégl Zoltán  alpolgármester 

 
5.) A képviselı-testület a Komló és Kistérsége Fiataljainak Fóruma 7300 Komló, 

Petıfi u. 2/a székhelyő szervezet 25.845.- Ft értékben benyújtott elszámolását 
elfogadja, a fel nem használt támogatási keret összegének visszafizetését 
rendeli el. Egyben megállapítja a Képviselı-testület, hogy a 2009. évi felhívás 
értelmében 2 évig pályázatot a nem költségvetési szervek támogatására a 
szervezet nem nyújthat be. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Jégl Zoltán  alpolgármester 
 

6.) A KBSK részére csak azzal a feltétellel folyósítható önkormányzati támogatás, 
ha igazolja, hogy az elızı kifizetett támogatás összegébıl a közmődíjakat 
rendezte. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:   Páva Zoltán  polgármester 

 



  

1. sz. melléklet 
 

Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet 2010. 
évi költségvetési rendelete 12. sz. mellékletében meghatározott 52.250 e 
Ft keretösszeg felosztására. A pályázatot a jelen kiíráshoz mellékelt 
adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es 
oldal terjedelemben a szervezet tevékenységérıl szóló 2009. évi rövid 
beszámolót, valamint a 2010. évi program tervezetét, különös tekintettel a 
jelen pályázati támogatással megvalósítandó program leírására. 

 
2. Támogatást igényelhetnek a költségvetési évet megelızı év március 1. 

elıtt bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi és jogi személyiséggel nem 
rendelkezı komlói érdekeltségő civil szervezetek, cégek, amelyek Komló 
városában a sport, kultúra, egészségügy és bőnmegelızés, illetve egyéb 
társadalmi célból hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak, és elızı 
évi programjaikról, illetve munkájukról pontos tájékoztatást nyújtanak, 
pontosan meghatározzák az adott évi programjaikat, céljaikat, 
tevékenységüket is. E tényt az újonnan alakult egyesületeknél a 
cégbírósági bejegyzéssel, a 2009. évben támogatott szervezeteknél a 
2010. évi kérelem nyomtatványon tett nyilatkozattal kell igazolni. 

 
3. Elınyt élvez az a szervezet:  
 

a. amely az elızı évben támogatásban részesült és elszámolt,  
b. amely a városi nagy rendezvényekhez (Európa nap, komlói napok, 

Kórusfesztivál, Borbála napok) kapcsolódó tevékenységet végez, 
c. amely legalább 25 taggal, illetve támogatóval rendelkezik, 
d. amely a város határain túlnyúló jelentıségő rendezvényeket szervez 

a város területén, 
e. amely minél nagyobb számban be tudja vonni a lakosságot a 

programjába, illetve a komlói létesítményeket veszi igénybe 
tevékenysége során. 

 
4. Két évre kizárt a támogatásokból az a szervezet, amely az elızı évi 

támogatással határidıben és megfelelı minıségben nem számol el. 
 

5. A támogatási igényeket március 10-ig (postára adás napja) kizárólag 
postai úton lehet benyújtani Páva Zoltán polgármesternek címezve (7301 
Komló, Pf. 87.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó szervezet 
megnevezését és a „Pályázat társadalmi szervezetek támogatására” 
szöveget. 



  

 
6. A pályázatra történı felhívást a Komlói Újságban, a pályázati kiírást a 

Komló TV-ben és az önkormányzat honlapján kell meghirdetni azzal, 
hogy a képviselı-testület csökkentett összegő támogatást is megállapíthat, 
illetve forráshiány miatt elutasíthatja a kérelmet. 

 
7. A képviselı-testület a támogatási kérelmekrıl 2010. márciusi rendes 

ülésén az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével dönt. A 
támogatott szervezetekkel a polgármester tárgyév április 30-ig szerzıdést 
köt. Az elszámolásokat a következı év január 15.-éig kell benyújtani. 

 
8. A pályázat benyújtásának napjától a pályázati cél megvalósítása 

megkezdhetı saját kockázatra, ennek költségei – sikeres pályázat esetén – 
elszámolhatóak. 

 
9. A százezer forintot elérı összeggel támogatott szervezet a polgármesteri 

keret terhére további igényt nem nyújthat be. 
 
 
 
Komló, 2010. február 18. 
 
 Páva Zoltán 
 polgármester 
 
 
 
 
 



  

2. sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
társadalmi szervezetek részére 

 
Igénylı szervezet neve: _____________________________________  
 _____________________________________  
Címe: _____________________________________  
Telefon, fax, e-mail: _____________________________________  
Szervezet vezetıje: _____________________________________  
Szervezet alapításának éve: _____________________________________  
Bírósági bejegyzési száma: _____________________________________  
Számlaszáma: _____________________________________  
Igénylı szervezet tevékenységi köre: _____________________________________
  
Igénylı szervezet taglétszáma: _____________________________________  
 
2009. évben igényelt támogatás összege: ___________________  Ft 
2009. évben kapott támogatás összege: ___________________  Ft 
2009. évi támogatásról elszámolt:  igen   nem  
2010. évben igényelt támogatás összege: ___________________  Ft 
 
Alulírott pályázó a pályázati kiírásban rögzített feltételeket megismertem, és tudomásul 
veszem.  
Támogatott képviselıje nyilatkozom, hogy a 2009. évben benyújtott cégbírósági bejegyzésben 
és a szervezet mőködésében változás nem történt. 
 
 
___________, 2010. ____________  hó ____  nap 
 
 

 P. H. _____________________  
 cégszerő aláírás 
 
* A pályázatot a jelen adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es 
oldal terjedelemben a szervezet tevékenységérıl szóló 2009. évi rövid beszámolót, valamint a 
2010. évi program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással 
megvalósítandó program leírására.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Az alábbi rovatot a pályázat kiírója tölti ki: 
 
A javasolt támogatás összege:_______________________  Ft 
 
A megítélt támogatás összege: ______________________ Ft 



  

 
3. sz. melléklet 

 
A NEM KÖLTSÉGVÉTÉSI SZERVEK  

2009. évi támogatásáról elszámolás 
 

 
Támogatási kategória Támogatási 

keretösszeg 
Támogatási 

igény 
I. Kulturális és oktatási 
támogatási kategória: 
 

2000  14894 

II. Sporttámogatási 
kategória: 
 

48000  94870 

III. Egyéb támogatási 
kategória: 
 

3500  5530 

IV. Alapítványi 
támogatási kategória: 
 

5500  8200 

Összesen: 
 

59000 123494 

 
 
 
 
 
 



  

 
A NEM KÖLTSÉGVÉTÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSI IGÉNYE, JAVA SOLT 

TÁMOGATÁSA 
2009. ÉVRE VONATKOZÓAN (ezer forintban) 

 
 
TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA: 
Kulturális és oktatási támogatási keretösszeg: 2000 Ft 
Támogatási igény: 14894 Ft 

 

Pályázó szervezet neve 2009. évi 
támogatás 
összege 

2009. évi 
támogatásról 
elszámolt 
e(igen/nem) 

A támogatás felhasználásáról rövid tájékoztató 

Baranya Televízió Kulturális és 
Szolgáltató Kft 
Komló, Kossuth L. u. 121.  
 

1000 Igen A támogatás összegét a televízió a fenntartási kiadásinak támogatására számolta 
el ( könyvelés, ırzés védelem, irodaszer). 

Komló és Térsége TV 
Komló, Kossuth L. u. 21. 

700 igen A támogatás összegét három havi nettó bér és egy szerzıi jogdíj elszámolására 
használta fel. 

Hegyhátmédia Kulturális és Szolgáltató 
Kft. 
Komló, Kossuth L. u. 21. 
 

300 igen A támogatás összegét mőködési költségekre fordították: WEB – felület 
mőködésére, telefonos, - és internetes kiadásokra, könyvelési költségekre, 
közüzemi díjakra, mőszaki eszköztáruk fejlesztésére  

Komlói Honismereti és Városszépítı 
Egyesület Komló, Városház tér 1. 

450 igen A támogatás összegébıl a XXIII. Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédelmi 
Táborban vettek részt. A tábor elsı szakasza Belényes testvérvárosba, második 
szakasza Komlón volt. 

Komlói Belvárosi Nıklub 
Komló, 48-as tér 1. 
 

0   

KIES Komlói Ifjúságsegítı Egyesület 
Komló, 48-as tér 1. 
 

50 igen A támogatást a komlói fiataloknak szervezett programokra használták fel, pl. 
KIES fotóklub kiállítás, élménypedagógiai tréning hétvégét szerveztek. 



  

Rákbetegek Országos Szövetségének 
Komlói tagszervezete Új Nap Klub 
Komló, Városház tér 1. 

120 igen A támogatás összegét egy kirándulás megszervezésére használták fel, Bécsbe, 
ahol az ENSZ szervezetét tekintették meg, illetve elıadásokon vettek részt. 

Légúti Betegek Komlói Egyesülete 
Komló, Ifjúság u. 24. 
 

100 Igen Havi egy alkalommal összejövetelt tartanak a német nemzetiségi klubban, ennek 
a bérleti díját a támogatás összegébıl fedezték. Dombóvárra kirándultak az 
Ózon – Asztma egyesülethez, majd a Mosdósi tüdıgyógyintézetbe látogattak el. 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör 
Komló, Városház tér 1. 

50 Igen Kirándulást szerveztek Grabóc – Bátaszék – Baja útvonalon.  
Meghívták Sólyom Katalin színmővészt, aki elıadást tartott 

Komlói Polgárır Egyesület 
Komló, Kossuth L. u. 115. 

350 Igen A támogatás összegét a bőnmegelızési feladatuk ellátásához szükséges gépkocsi 
cseréjére fordították.  

Nyugdíjas Egyesület 
Komló, Kossuth L. u. 115. 

150 igen Kirándulás Valpovóba.  
Kiállítás szervezése az idısek hete alkalmából.  
Európa Napi rendezvényen részvétel. 

Komlóért Egyesület 
Komló, Vértanuk u. 11. 
 
 
 
 

200 igen Az „Év embere díj” ünnepi átadása, a Nınapi ünnepséggel összekötve. 
Civil Szervezetek Hagyományırzı találkozójának megszervezése, ahova 
vendégként hívják a városi, megyei, országos, külföldi testvérvárosi 
szervezeteket. Különbözı vetélkedıkkel, konferenciákkal, és kulturális 
mősorokkal várják a résztvevıket. A támogatás összegén ezen rendezvények 
sikeres lebonyolításához használták fel. 

Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei 
Egyesület Komlói Csoportja 
Komló, Kossuth L. u. 115. 
 

25 igen Az egyesület tagjai internet oktatáson vettek részt, melyen elsajátították a 
számítógép használatot. A támogatás összegét az oktatáshoz szükséges oktatási 
segédanyagokra használták fel. 

Nık a Hétköznapokban Egyesület 
Komló, Bajcsy-Zs. u. 25. 

100 igen Havonta egy alkalommal klubnapot tartottak. Ellátogattak a mohácsi 
„Napsugár” nıklubhoz. Részt vettek a komlói Kirszt Károly emlékversenyen, az 
Arany Alkony Idısek otthonának rendezvényein. Karácsonyra csomagokat 
állítottak össze asz idısek számára 

Rokkantak Fantasztikus Klubja 
Közhasznú Szervezet 
Komló, Kossuth L. u. 115. 

100 igen Alapfokú számítástechnikai tanfolyamot szerveztek a támogatás összegébıl. 
Ellátogattak a Kaposvári gyógyfürdıbe. A városi rendezvényeken részt vettek, 
ezekhez vettek egy sörpadot, egy bográcsot, és egy pavilont.  

Körtvélyesért Egyesület 
Komló, Körtvélyes utca 20. 

200 igen A támogatás összegébıl megrendezték a 2009. évi Körte Napot , melyen számos 
programot, sportolási és szórakozási lehetıséget biztosítottak a résztvevıknek. 

    



  

Pécs-Baranya Megyei Diabetikus 
Szövetség Komlói Szervezete  
Cukorbetegek Klubja 
Komló, Május 1. u. 7. 

250 igen A támogatás összegét a klubtagok oktatására, szőrıkészülék parkjuk 
(vércukormérı ) fejlesztésére fordították. Havonta tartottak klubnapot, ahova 
elıadókat hívnak meg. Országos rendezvényeken vettek részt, Pl. Tatabánya 
Cukorbeteg Találkozó, Debrecen Diabétesz Világnap.  

Komlói ILCO Egyesület 
Komló, Majális tér 1. 
 
 

50 igen A támogatás összegét kirándulásra használták fel, látogatást tettek az Abaligeti 
barlangba. Közösségek Házába megtartották az év végi rendezvényüket. Részt 
vettek a Sikondai Civil napon. Folyamatosan szerveztek a társklubokkal 
látogatást, kiállításokon, klubok rendezvényein vettek részt. 

Belsı Tőz Egyesület 
Komló, Kossuth L. u. 4. 

100 Igen „Köztünk élı cigány mővészek” programsorozat megvalósítása során 
rajzverseny, Ki Mit Tud meghirdetése. Ellátogattak Pécsre a „Múzeumok 
éjszakájára”, Magyarhertelendre a strandra, illetve túrát szerveztek a Zengın.  
Siófokon voltak nyári táborban 

Mecseki Bányászok Szakszervezete 
Komló, Kossuth L. utca 115. 

200 igen A támogatás összegét rendezvények, szakmai – baráti találkozók 
megszervezésére, egészségırzı gyógyvizes kirándulásokra, taggyőlés, és családi 
est szervezésére, városi rendezvényeken való részvételre, mőködési rezsi 
költségek fedezésére használták fel. 

Mecsekjánosiért Egyesület 
Komló, Iskola u. 66. 

150 igen A támogatást az egyesület programjaiknak anyagköltségére (húsvéti és 
karácsonyi játszóház), mőködési kiadásokra fordította. Utcanév táblákat 
készítettek. 

Pöndöly Néptánc és Hagyományırzı 
Egyesület 
Komló, 48-as tér 1. 
 

455 igen Részvétel a Gyermek Néptáncosok XI. Országos Szólótánc Fesztiválján, 
szarvason. Lebonyolításra került Komlón a Baranyai Felnıtt Néptáncfesztivál. 
Kispöndöly tábor Egyházaskozárban. A Pöndöly nyári szakmai felkészülése 
Izményben. Utazás szervezése Erdélybe. 

Tájak-Korok-Múzeumok Együsület 
Komló, Alkotmány u. 56. 

50 Igen A támogatás összegét a pilisi barangolásként megvalósított kirándulásukhoz 
használtak fel.(busz költség, szállás díj, parkolás, belépı) 

Gyermekhangok Alapítvány  
Komló, Templom tér 2. 

150 igen Kórustáborba vettek részt az alapítvány tagjai Egyházaskozáron a támogatás 
összegébıl. 

Komló Városi Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány 
Komló, Városház tér 3. 

300 igen A támogatást a komlói szociálisan hátrányos helyzető gyermeke támogatására 
fordította:  
- Kökönyösi Okt.Kp. sport-táborába szegényebb sorsú gyermekek is eljuthattak 
- Kenderföldi Iskola alsós osztályai kiránduláson vettek részt 
- Sallai és a Körtvélyesi Óvoda pedig fejlesztı eszközöket, játékokat 
vásárolhatott 



  

Komló Városért Alapítvány 
Komló, Városház tér 3. 

970 igen A támogatás összegét helyi, országos, nemzetközi szintő versenyeken való 
részvételeik biztosítására, fellépéseik, mőködésük, eredményeik elismerésére 
fordított költségek fedezésére fordították. 

„Komlói Pedagógus Kamarakórusért” 
Alapítvány 
Komló, 48-as tér 1. 

300 igen A támogatást a budapesti vendégszereplés finanszírozására, a MUSICA 
HUMANA VEGYESKAR fogadására, vendéglátására, illetve a CIPRUSON 
megrendezett kórusfesztivál utazási költségeinek finanszírozására fordították. 

Komlói Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Komló, Városház tér 3. 
 

3 millió igen A támogatás összegét pályázati felhívás alapján használta fel. (vállalkozások,  
egyéb szervezetek részére energiaracionalizálási beruházások támogatására) 

Komló és Térsége Tőzvédelméért 
Közalapítvány 
Komló, Berek utca 12. 
 
 

100 igen Katasztrófavédelmi versenyen résztvevı gyerekek díjazását oldották meg a 
kapott támogatásból. Mecsekfalun a gyereknapra a kézmőves tevékenységhez 
vásároltak anyagot. A Tőzoltóság történeti bemutatásának segítségéhez két 
bemutatóbábut vásároltak a helytörténeti múzeumba. 

Kórusmuzsikával a Nemzetközi 
Kapcsolatokért” Alapítvány 
Komló, 48-as tér 1. 
(Komlói Munkáskórusért Alapítvány) 
 
 
 
 

300 igen Az alapítvány neve megváltozott, 2009. 10.-tıl Komlói Munkáskórusért 
Alapítvány lett a neve. 
A támogatás felhasználása: 
Részvétel a XV: Nemzetközi Bordalfesztiválon Abasáron. 
Új kottákat vettek, kottatartó mappákat készítettek. A szakmai fejlıdést segítik 
azok az akusztikus hangszerek és kellékek amelyeket a támogatás összegébıl 
tudtak beszerezni.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2009. évi sporttámogatások elszámolásáról kimutatás 
 
 
 

TÁMOGATOTT SZERVEZET 
 

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

A TÁMOGATOTT RENDEZVÉNY ISMERTETÉSE  
A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA 

 
KBSK 2000. Kft 
 

25 000. 000.- Ft 
 

Játékosok bérköltsége, azokat terhelı járadékok, útiköltség, sportszolgáltatás 
költsége, egyéb költségek 

KBSK 
Pótigény  

20. 000. 000.- Ft 
4. 000. 000.- 

12 szakosztály mőködtetése, rezsiköltségek fizetése, létesítmény fenntartók 
bérei és járulékai, buszok hiteltörlesztése, karbantartási anyag költségek, 
üzemanyag, javítási költségek 

Montana SE - Komló 300. 000.- Ft - labdarúgócsapat felszerelésének vásárlása, adminisztrációs költségek, 
- Pályabérleti díj 

Komló-Szilvási Sportaerobik 
Egyesület 
 
 

440. 000.- Ft - Aerobik Magyar Kupa rendezése, versenyeken való részvétel, utazási 
költségei, terembérleti díj. 

Komlói Góliát Utánpótlás SE 200 000.- Ft - sportfelszerelés, terembérlet, serlegek, mosószer beszerzése történt a 
támogatás összegébıl. Cél az utánpótlás nevelés, iskola utáni sportolás 
biztosítása, a komlói gyerekek részére. Ezen kívül sportvetélkedık rendezése  
- Elsıdleges feladata az egyesületnek a labdarugó utánpótlás feladata 

Városi Diák- és Szabadidı Egyesület 
 
 
 

300. 000.- Ft  Sportversenyre való utaztatások, érmek beszerzése, terembérlet, versenybírói 
díjak, sportszerek vásárlása, Ormánsági kupán való részvétel. 

Hélix Sport Egyesület 450. 000.- Ft Sporteszközök, nevezési díj, uszoda bérleti díj, érmek, díjak 
Iramóra vásárlása. 

Pentanqe Sport Egyesület 
 

40. 000.-Ft Országos egyéni Bajnokság és válogató versenyen való részvétel. 



  

Hétdomb Természetbarát Egyesület 100. 000.- Ft Az egyesület a természetjárás, a természetbarát mozgalom népszerősítésére 
tevékenykedik. Több kirándulást szerveztek, gyaloglóversenyen való 
részvétel, emléktúra szervezése, Természetjáró napok rendezvényén való 
részvétel. 

0T20 Darts Club Egyesület 
 

40. 000.-Ft. AMATİR versenysorozat rendezése, játékengedély kiváltása, 
versenyrendezési díj 

Komló-Mecsekfalu Térsége 
Lovas Sport Egyesülete 
 

100. 000.- Ft. Komlói Napok keretében tartott verseny lebonyolításával kapcsolatos verseny 
Számlái. 

Komlói Hétdomb Íjász és 
Hagyományırzı Közhasznú 
Egyesület 

50. 000.- Ft. Íj bemutatók, íjászfelszerelések vásárlása 

Komlói Bányász Horgászegyesület 
 
 
 

250. 000.- Ft Hal-mérıszák vásárlás, etetıanyagok, napi horgászrendezvényekhez üdítık 
oklevelek, díjak. Pécsi kupa-horgászverseny, mérıszák, élı-anyag (csalik ) 
vásárlás, Komlói napok horgászversenyhez ellátmány, etetıanyag, Komlói 
Napok gyermek horgászverseny megrendezése, versenyekhez etetıanyag, 
útiköltség 

DÖKE 700. 000.- Ft A szakosztályok között felosztva: kosárlabda, vívó, gombfoci, MTB, 
túrakerékpár, röplabda, nevezési díjak, táncverseny, Országos Túrakerékpáros 
Találkozó, kerékpáros találkozó teljesítménytúra nevezési díj, 2009 perces 
kosárlabda, étkezés, érmek, oklevelek, gombfociverseny, moderntáncverseny 
nevezési díjjak. 

Nıi Kézilabda Egyesület 
 

290. 000.- Ft Terembérlet, sportfelszerelések,  

Komló és Kistérsége Fiataljainak 
Fóruma 

40. 000.- Ft. Hirdetés, postaköltség, illeték, 25.845- Ft összegben 
14.515.-Ft-ról nem hoztak számlát, az elszámolás hiányos. 

Komló Város Asztalitenisz 
Utánpótlás Alapítvány 

50. 000.-Ft. A támogatás versenyek rendezéséhez, serlegek, és felszerelések vásárlásához 
segítette 

Iskolafejlesztési Alapítvány – 
Szilvási Általános Iskola 

50. 000.- Ft Kosárlabda sportszerek és nadrágok vásárlásra lett felhasználva. 
 



  

A Szilvási Óvodáért Alapítvány – 
Komló 

60. 000.- Ft Nyári sporttábor uszodabérletek, sportverseny résztvevıinek jutalmazás. 

Tipegı alapítvány 125. 000.- Ft. A városban élı állami gondozott gyerekek nyári sporttáborának 
szállásköltségére, valamint sporteszközök vásárlására költötték a támogatást. 

VAX Alapítvány 
KBSK Kézilabda Szakosztály 
Utánpótlásáért Alapítvány 

100. 000.- Ft. Szállásdíj, könyvelési díj 

 
 
Komló, 2010. február 18. 
 
 
 
 
    Jégl Zoltán 
    alpolgármester 
 
 
 



  

6. sz. napirend 
 

Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítás alvállalkozásba adása 
Elıadó:  dr. Szakács László  alpolgármester 
Meghívott:  Horváth Zoltán  Volán vezérigazgató 
 
A pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést 
elfogadásra javasolják.  
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2010. (II.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a Pénzügyi és a 
Városüzemeltetési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta 
Komló város helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésének alvállalkozásba 
adásával kapcsolatos elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a helyi menetrend szerinti, autóbusszal végzett 
személyszállítás alvállalkozásba adását nem támogatja. 
 

7. sz. napirend 
 

Alapító okiratok módosítása 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
 

(Jégl Zoltán kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 22 fı.) 
 
A közoktatási bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra javasolják.  
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2010. (II.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztése és a 
közoktatási bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat fenntartásában lévı költségvetési szervek, intézmények alapító okiratának 
módosítását. 



  

1.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 7300 Komló, 48-as tér 1-5. alapító 
okirata alaptevékenysége az alábbi szakfeladat elnevezésekkel és számokkal 
kiegészítésre kerüljön: 

 
Alaptevékenység: 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
842153 Nemzetközi kulturális együttmőködés 
855200 Kulturális képzés 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855933 Foglalkoztatás elısegítı képzések 
855935 Szakmai továbbképzése 
855937 M.n.s. egyéb felnıttoktatás 
856091 Szakképzési és felnıttképzései támogatások 
856092 Munkaerı-piaci felnıttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
890303 Civil szféra megerısítését segítı egyéb tevékenységek 
890412 Komplex térségi integrációt segítı programok 
890504 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális 

tevékenységének támogatása 
900121 Zenemővészeti tevékenység 
900122 Táncmővészeti tevékenység 
900124 Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység 
900200 Elıadó-mővészeti tevékenységet kiegészítı tevékenységf 
900300 Alkotómővészeti tevékenység 
931301 Szabadidısport (rekreációs sport) tevékenység 
 

2.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat Kodály 
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda alapító okiratában a 479901 Tankönyv 
forgalmazás költségvetési szerveknél tevékenység felvezetésre kerül. 

 
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 479901 Tankönyv forgalmazás költségvetési 
szerveknél tevékenység felvezetésre kerüljön. 

 
4.) A képviselı-testült hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat 

Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézmény alapító 
okiratában a 479901 Tankönyv forgalmazás költségvetési szerveknél tevékenység 
felvezetésre kerüljön. 

 



  

5.) 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 a 479901 Tankönyv 
forgalmazás költségvetési szerveknél tevékenység felvezetésre kerüljön. 

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

Hivatásos Tőzoltósága alapító okiratából az engedélyezett létszám szövegrész 
törlésre kerüljön, tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében 
kerül meghatározásra. 

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

Városgondnokság alapító okiratában az alaptevékenységhez az Egyéb takarítás 
(köztisztaság) 812900 szakfeladat felvezetésre kerül. 

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

Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény alapító okiratába a Könyvtári 
állomány feltárása, megırzése és védelme 910122, 900400  Kulturális mősorok, 
rendezvények, kiállítások szervezése szakfeladat elnevezés felvezetésre kerül. 

 
9.) A képviselı-testület az alapító okiratokon történı szakfeladat változások miatti 

módosításokhoz hozzájárul, az egységes szerkezető alapító okiratokat és módosító 
okiratokat elfogadja. 

 
10.) A képviselı-testület utasítja a dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzıt, hogy a Magyar 

Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága felé irányuló jelentési 
kötelezettségének tegyen eleget a változások átvezetéséhez.  

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

8. sz. napirend 
 

Szavazatszámláló bizottsági tagok választása 
Elıadó:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
(Jégl Zoltán visszajött a terembe, a jelenlévı képviselık száma 23 fı.) 
 
Az ügyrendi bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 



  

A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

23/2010. (II.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a jegyzı elıterjesztése, valamint az ügyrendi bizottság véleménye 
alapján – megtárgyalta Komló város szavazatszámláló bizottságai tagjaira tett javaslatot. 
 
A képviselı-testület a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint választja 
meg. 
 
SZAVAZÓKÖR  

SZÁMA 
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAG/PÓTTAG 

NEVE, CÍME 

Tagok: 
Tamás György Komló, Pécsi út 27. 
Szeledi Józsefné Komló, Kinizsi P. u. 20. 
Dinók Péterné Komló, Kossuth L. u. 48. 1.  

Póttagok: 
Bakóné Bézsényi Ildikó Komló, Kinizsi P. u. 18. 
Zsiga István Komló, Pécsi u.23. 

Tagok: 
Rumi Józsefné Komló, Bajcsy-Zs. u. 1. 
Wágnerné Horváth Tünde Komló, Akácfa u. 17/b. 
Ignácz Péter Komló, Bajcsy-Zs. u. 27. 2.  

Póttagok: 
Kollár Józsefné Komló, Sóstó 3. 
Somogyi Zoltán Komló, Toldi u. 2. 

Tagok: 
Matyó Attiláné Komló, Ady E. u. 4/D 
Nyitrai Zoltánné Komló, Ady E. u. 4/D 
Wehovszky Anita Komló, Ady E. u. 4/D 3.  

Póttagok: 
Molnár Piroska Komló, Hóvirág u. 6. 
Kosztolányi Zoltánné Komló, Fenyı u. 31. 

Tagok: 
Boleman György Géza Komló, Zobáki út 12. 
Tóth Csaba Lászlóné Komló, Rózsa u. 7. 
Farkas Gyuláné Komló, Viola u. 19. 4.  

Póttagok: 
Heltné Zsidek Anna Komló, Zobáki út 2. 
Tóth Zsolt Komló, Hóvirág u. 6. 

Tagok: 
Kóborné Vámos Zsuzsanna Komló, Sallai u. 18. 
Kovács Ágnes Komló, Fürst S. u. 22.  
Szabó Lajos Komló, Fürst S. u. 19. 5.  

Póttagok: 
Szabó Lajosné Komló, Fürst S. u. 19. 
Ferka Nikoletta Komló, Ságvári u. 2. 

Tagok: 
Király Tivadarné Komló, Sallai u. 2. 
Ambrus Gábor József Komló, Fürst s. u. 9. 
Fuisz Ferencné Komló, Radnóti u. 6. 6.  

Póttagok: 
Hornyik Zsolt Péter Komló, Ságvári u. 5. 
Bubenkó Melinda Komló, Pécsi út 35. 



  

Tagok: 
Pressmayer Ilona Komló, Petıfi tér 4. 
Pintér Tamás Komló, Juhász Gy. u. 6. 
Kozmann Szilvia Komló, Gorkij u. 21. 7.  

Póttagok: 
Klesch Csilla Komló, Móricz Zs. u. 6. 
Brunner Eszter Komló, Petıfi tér 5. 

Tagok: 
Farkas Mária Komló, Nagy L. u. 5. 
Dér Anita Komló, Nagy L. u. 8. 
Szalmási Edit Komló, Nagy L. u. 9.  8.  

Póttagok: 
Lakatos Lászlóné Komló, Nagy L. u. 4. 
Szentendrei Krisztina Komló, Nagy L. u. 5. 

Tagok: 
Herrfurtné Domján Erzsébet Komló, Dankó P. u. 22. 
Kováts Krisztina Komló, Zengı u. 14. 
Lassan Mónika Komló, Ágnes u. 4. 9.  

Póttagok: 
Béres László Komló, Székely B. u. 36. 
Tarr Melinda Komló, Gárdonyi u. 9. 

Tagok: 
Béres Lászlóné Komló, Székely B. u. 36. 
Bális Istvánné Komló, Benczúr Gy. u. 6. 
Tarr Árpádné Komló, Gárdonyi G. u. 9. 10.  

Póttagok: 
Szeitz Béláné Komló, Krisztina u. 6. 
Kıszegi Ernıné Komló, Széchenyi I. u. 43. 

Tagok: 
Schmolcz Józsefné Komló, Petıfi u. 35. 
Bálint Éva Komló, Eötvös u. 2. 
Kutasiné Terhes Mária Komló, Petıfi u. 35. 

11.  

Póttagok: 

Bálint Lászlóné Komló, Eötvös u. 2. 
Pécsi Hajnalka Komló, Petıfi u. 18. 
Cser Ildikó Komló, Kossuth L. u. 123. 
Kovács Péter Komló, Berek u. 1/F 

Tagok: 
Keresztúri Péterné Komló, Petıfi u. 21. 
Merkné Puruczki Gyöngyi Komló, Petıfi u. 3. 
Ernszt Adrienn Komló, Petıfi u. 18. 12.  

Póttagok: 
Kópicz József komló, Petıfi u. 5. 
Horváthné Szilágyi Enikı, Komló, Petıfi u. 3. 

Tagok: 
Páhor Zoltánné Komló, Irinyi u. 3. 
Keinauff Tünde Komló, Irinyi u. 5. 
Halbrucker Bernadett Komló, Irinyi u. 3. 13.  

Póttagok: 
Tiszbergerné Gallusz Ágnes Komló, Irinyi u. 14. 
Szabó Ágnes Komló, Eötvös u. 17. 

Tagok: 
Szitáné Hessz Mónika Komló, Zrínyi u. 2. 
Sziebert Lászlóné Komló, Tompa M. u. 15. 
Görcs Józsefné Komló, Tompa M. u. 8. 14.  

Póttagok: 
Szabó Zoltánné Komló, Zrínyi u. 4. 
Nagy Györgyné Komló, Zrínyi u. 6. 

   



  

Tagok: 
Zörgı Róbert Komló, Arany J. u. 13. 
Bognár József Komló, Arany J. u. 17. 
Szita Veronika Komló, Zrínyi u. 2. 15.  

Póttagok: 
Szabó Szilvia Komló, Zrínyi tér 5. 
Dinók Melinda Komló, Zrínyi u. 18. 

Tagok: 
Szekeres János Mánfa, Fábián B. u. 147. 
Szentesi Gyula Komló, Vörösmarty u. 7. 
Kovács Róbert Komló, Vörösmarty u. 2. 16.  

Póttagok: 
Galambos Ferencné Komló, Kazinczy F. u. 1/B 
Barbalics Tünde Komló, Vörösmarty u. 22. 

Tagok: 
Tóth Jánosné Komló, Attila u. 36. 
Storcz Antalné Komló, Köztársaság u. 15. 
Schwarcz Károlyné Komló, Köztársaság u. 15. 17.  

Póttagok: 
Kiss Tímea Komló, Bocskai u. 13. 
Kiss Tamás Komló, Bocskai u. 13. 

Tagok: 
Horváthné Góz Brigitta Komló, Május 1. u. 7. 
Horváth Boglárka Komló, Május 1. u. 7. 
Kisné Horváth Andrea Komló, Függetlenség u. 18. 18.  

Póttagok: 
Tóth Andrásné Komló, alkotmány u. 19. 
Szalai Andrea Komló, Alkotmány u. 17. 

Tagok: 
Feuerstahler Terézia Komló, Május 1. u. 3. 
Fila Rita Komló, Alkotmány u. 18. 
Gyüker Andrásné Komló, Alkotmány u. 24. 19.  

Póttagok: 
Nagyné Kovács Ivett Komló, Alkotmány u. 22. 
Kollányi Vivien Komló, Május 1. u. 2. 

Tagok: 
Pintér Istvánné Komló, Vértanúk u. 16. 
Lengyel Józsefné Komló, Vértanúk u. 8. 
Udvardi Réka Komló, Május 1. u. 11. 20.  

Póttagok: 
Vadnainé Csordás Tünde Komló, Vértanúk u. 2. 
Füri Zsófia Komló, Alkotmány u. 62. 

Tagok: 
Plantek Tiborné Komló, Alkotmány u. 68. 
Ricli Anna Komló, Május 1. u. 2. 
Szercsik Zoltánné Komló, Alkotmány u. 84. 21.  

Póttagok: 
Ifj. Kult Zoltán Komló, Alkotmány u. 78. 
Kult Gábor Komló, Alkotmány u. 78. 

Tagok: 
Tillinger Jánosné Remenyik Róza Komló, Alkotmány u. 86. 
Kultné Pintér Kamilla Komló, Alkotmány u. 78. 
Taksonyiné Kónya Eszter Komló, Alkotmány u. 84. 22.  

Póttagok: 
Rácz Tamásné Komló, Alkotmány u. 86. 
Tillinger János Komló, Alkotmány u. 86. 

Tagok: 
Veres István Komló, Vértanúk u. 13. 
Magyarovics Sándorné Komló, Vértanúk u. 50. 
Farkas Gábor Komló, Vértanúk u. 5. 23.  

Póttagok: 
Merk Noémi Komló, Alkotmány u. 82. 
Czinczár Krisztián Komló, Vértanúk u. 9. 



  

Tagok: 
Budányiné Heidecker Anett Komló, Berek u. 10/A 
Tuboly Imréné Komló, Berek u. 12. 
Ignáczné Heidecker Bettina Komló, Városház tér 19. 24.  

Póttagok: 
Schneider Józsefné Komló, Kiss J. u. 2. 
Szikszai Adrienn Komló, Petıfi tér 4. 

Tagok: 
Aplencz József Komló, Iskola u. 64. 
Prech József Komló, Iskola u. 60. 
Klesch János Komló, Iskola u. 63. 25.  

Póttagok: 
Aipl József Komló, Iskola u. 37/1 
Kerekes Csaba Ferenc Komló, Fı u. 98. 

Tagok: 
Rick József Komló, Kisbattyán 31. 
Szabó Mihály Komló, Kisbattyán 28. 
Tóth Attila Komló, Kisbattyán 5. 26.  

Póttagok: 
Mihályi István Komló, Kisbattyán 27. 
Ács Attila Komló, Kisbattyán 43/B. 

Tagok: 
Kınig Zoltánné Komló, Hegyhát u. 11. 
Bognár Gyula Komló, Hegyhát u. 10. 
Császár Sándorné Komló, Hegyhát u. 14 27.  

Póttagok: 
János-Deák Csilla Komló, Hegyhát u. 15. 
Csonka Attiláné Komló, Cserma u. 4. 

Tagok: 
Szamos József Komló, Mecsekfalu 31. 
Ónozó Károly Komló-Sikonda, Tóparti u. 23. 
Szedeli Jánosné Komló, Mecsekfalu 35. 28.  

Póttagok: 
Tomán László Komló, Székely B. u. 27. 
Ulmerné Molnár Rozália Komló, Mecsekfalu 23. 

Tagok: 
Lakos Jánosné Komló, Körtvélyes u. 13. 
Potó Márta Komló, Nagyszántó u. 3. 
Fehér Istvánné Komló, Hegyhát u. 7. 29.  

Póttagok: 
Möller József Komló, Körtvélyes u. 16. 
Földvári Károlyné Komló, Nagyszántó u. 7/A 

Tagok: 
Kovácsné Kiss Adrienn Komló, Akácfa u. 10/1. 
Farkas Zsolt Komló, Sallai u. 7. 
Rabné Lakner Mónika Komló, Vörösmarty u. 25. Kisebbségi 

SZSZB 
Póttagok: 

Balogh Andrásné Komló, Zobáki út 5. 
Haris Dorottya Komló, Attila u. 49. 

 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok 
eskütételének megszervezésérıl és a szavazás lebonyolítására való felkészítésérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 

 
 
 
 



  

9. sz. napirend 
 

Elektronikus ügyintézésrıl szóló rendelet módosítása 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
 
Az ügyrendi bizottság, valamint a frakciók  az elıterjesztést elfogadásra javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 23 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
6/2010. (III.1.) sz.  

r e n d e l e t e 
 

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRİL 
szóló 28/2005. (X.28.) sz. rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. §-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendelet 
alkotja: 
 
 

1. § 
 
A rendelet 1. § (3) bekezdése a következı két új francia bekezdéssel kiegészül: 
„  – fakivágás engedélyezése, 
   – közlekedési támogatás” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2010. február 25. 
 
  Páva Zoltán     dr. Vaskó Ernı 
  polgármester     címzetes fıjegyzı  



  

10. sz. napirend 
 

Szociális bizottsági tag választása 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
 
A f idesz frakció a lemondott Prettl János bizottsági tag helyére Folkner Károly képviselı 
megválasztását javasolja a szociális bizottságba. 
 
Az ügyrendi bizottság támogatja a fidesz frakció javaslatát. Idıközben Mátyás János is 
bejelentette írásban lemondását a szociális bizottsági tagságról és jelezte, hogy jövıben az 
egészségügyi bizottság munkájában szívesen részt venne. A bizottság Mátyás János 
képviselı helyére Hegedős István képviselıt javasolja a szociális bizottságba, valamint 
Mátyás János egészügyi bizottsági tagságát támogatja.  
 
A frakciók  támogatják a javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2010. (II.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az ügyrendi és a szociális 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta az új bizottsági tagok választására tett 
javaslatot. 
 
A képviselı-testület Prettl János és Mátyás János képviselık lemondását tudomásul veszi. 
Helyükre Folkner Károly és Hegedős István települési képviselıt a szociális bizottság 
tagjává választja, és egyben megállapítja, hogy a szociális bizottság tagjainak száma 
változatlanul 9 fı. 
 
Mátyás János képviselıt egyúttal az egészségügyi bizottság tagjává választja. 
Megállapítja, hogy az új tag megválasztásával az egészségügyi bizottság tagjainak száma 
11 fıre emelkedett.  
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a személyi változást a szervezeti és mőködési szabályzat III. sz. 
függelékén vezettesse át. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 



  

11. sz. napirend 
 
Volt Május 1. Mővelıdési Ház tulajdonba adása 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott:  Mátyás Imre  plébános 
 
A pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság az A változatot javasolja elfogadásra.  
 
Az ügyrendi bizottság a B változat elfogadását javasolja azzal, hogy a képviselı-testület 
a jelenleg fennálló állapoton nem kíván változtatni. Azonban a tulajdonba adással 
kapcsolatban kössenek elıszerzıdést az egyházzal. Az elıszerzıdés tartalmazzon olyan 
feltételeket, amiket a tulajdonszerzınek az önkormányzat meghatároz. A bizottság 
indítványozza, hogy a képviselı-testület kérje fel az városüzemeltetési és az ügyrendi 
bizottságot az elıszerzıdés feltételeinek meghatározására. 
Ez egy olyan jogi lehetıség, ami lehetıséget biztosítana a testületnek arra, hogy a 
tulajdonba adástól ne zárkózzon el. Az épületkomplexum rengeteg törıdést igényel, 
amely elıre nem látható. A bizottsági ülésre a tisztelendı urat is meghívnák, és közösen 
tárgyalnák meg a végleges szerzıdésben szereplı feltételeket.  
 
A városüzemeltetési bizottság támogatta a tulajdonba adást. A Templom épületegyüttese 
a város minısített, értékes, egyik központi területe. A Caritas által végzett tevékenység 
nagyon értékes és a város javát szolgálja. Ebben az épületegyüttesben van a város 
legnagyobb terme, a Szent Imre terem, ami gyakorlatilag raktár szerepet tölt be. A 
tulajdonba adás után a város nem tud támogatni és nem tud pályázni ezekre az 
épületegyüttesekre, a tulajdonviszonyok változása miatt. A Templom környezete az 
elmúlt években megszépült. Hosszabb ideje megoldásra vár a toronyóra javítása, az 
árkádsor meszelése, a díszek rögzítése, az I. világháborús emlékmő homlokzatának 
vakolása, festése. A püspök úr csak erkölcsi segítséget ígért a feladatokhoz. Az idei évben 
az EKF kapcsán Komló városába is sok vendég fog érkezni. A fıtisztelendı úrnak 
jelentıs európai kapcsolatai vannak. Az egyház karitatív munkáját nagyon fontosnak 
tartja a bizottság.  
 
A honismereti frakció  az ügyrendi bizottság javaslatát támogatja. 
 
A fidesz frakció nem érti a bizottság módosító javaslatát. Most úgy tesznek, mintha eddig 
nem az egyház és az önkormányzat tulajdonában lett volna az épületegyüttes. Polics 
József még emlékszik arra, hogyan kapta meg az egyház tulajdonba az ingatlan egyik 
részét, milyen önkormányzati kötelezettségvállalással. Az önkormányzat eleget tett-e 
annak a vállalásnak? Nem bántja a szemet, hogy az attika díszek körülbelül egy éve már 
fekszenek a tetın? Most akarják megmenteni az épületegyüttest? Véleménye szerint az 
egyház a püspökségi támogatásoktól függetlenül ezen a területen is bizonyított, hiszen a 
püspökség eddig sem támogatott semmit. A templom kívül belül megújult, új 
tetıszerkezetet kapott, a torony felújítás alatt van.  



  

Az árkádsor egy része az egyház tulajdonában van, amióta át lett adva a Szent Imre 
teremmel együtt, azzal, hogy az önkormányzat az árkád felújítására biztosítja a felújítási 
költségeket. A statikai szakvéleménytıl kezdve minden a rendelkezésre áll. Hiányolja azt 
a pozitív hozzáállást, amelyben az egyház és a Caritas – véleménye szerint – a város 
helyett átvállalva egy csomó feladatot bizonyítottan pozitívan végrehajtott és nem 
feltételezzük azt, hogy legalább olyan jó gazdája lesz ennek a rendszernek. Az ı érdeke is 
az, hogy ez a város értékének megfelelı szinten kerüljön kezelésre. Úgy gondolja az 
egyház eddig is megpróbált mindent, hogy forrásokat szerezzen és ezután is meg fogja 
próbálni, csak ehhez lehetıséget kellene biztosítani.  
Az anyag másodszor került elıterjesztésre. Elızıleg is hasonló aggályok fogalmazódtak 
meg. Nem érti, ezek a feltételek miért nem fogalmazhatók meg a szerzıdésben? Az 
önkormányzat a költségvetésben nem tud forrást biztosítani, csak mástól várható. A másik 
fél pedig csak akkor tud pályázni, ha tulajdona van. Vagy hagyják a jelenlegi állapotot, 
vagy húzzák az idıt. A kérdés, mi a cél? 
 
A szocialista frakció  az ügyrendi bizottság véleményét támogatja. A tulajdonba jutást 
nem szeretnék megakadályozni, azonban mindazok a kérdések, felvetések, amelyek a 
bizottsági üléseken felmerültek, idézték elı ezt az óvatosságot, hogy jól vizsgálják meg és 
amennyiben a tulajdonba adás valóban elırelépést jelentene, a megfelelı óvintézkedések 
mellett meg lehet tenni. Nincs ebben csavar, a jó gazda módjával bánik az önkormányzat 
a tulajdonával.  
 
Gelb Miklós véleménye szerint most egy elvi döntésnek kellene születnie, hogy az 
ajánlatot az önkormányzat elfogadja és a szerzıdésben mindent rögzíteni kell. 
 
Szigeti Szabolcs véleménye szerint, ha van egy ilyen lehetıség, hogy az önkormányzat 
hasznosítson egy ingatlant, akkor minél elıbb élni kell vele.  
 
Folkner Károly véleménye szerint nem lehet tologatni a szerzıdést. 
 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy nem a szerzıdést akarják tologatni, csupán át 
akarják gondolni az egészet. A feltételek azért nem a végleges ajándékozási szerzıdésben 
kerülnek megfogalmazásra, mert ez esetben nem áll az a jogi lehetıség az önkormányzat 
rendelkezésére, amely egy adásvételi szerzıdés esetében, nevezetesen, hogy megkötik a 
végleges szerzıdést és abban akár egy tulajdonjog fenntartást fenn lehet tartani addig, 
amíg a vevı bizonyos feltételeket – amelyben a felek megállapodnak – nem teljesít. Ezért 
javasolja a bizottság az elıszerzıdési formát, melyben meghatározzák a feltételeket és az 
abban meghatározott határidıt követıen meg lehet kötni a végleges szerzıdést.  
 
Páva Zoltán elmondta, hogy az elıszerzıdés egy elvi nyilatkozat, amely kötelezi a 
feleket arra, hogy a késıbbiekben szerzıdést kössenek elıre meghatározott tartalommal.  
 
 



  

Mátyás Imre (plébános) elmondta, hogy az egyház azért szeretné, ha minél elıbb 
tulajdonos lenne, hogy pályázhassanak. Tavaly októberben Németországban járt és 
nagyszerő lehetıségek vannak. Sajnos belföldi források nincsenek, a püspökség a kisebb 
egyházközségeket támogatja.  
 
Páva Zoltán javasolta, hogy a márciusi testületi ülésre készüljön egy elıterjesztés, 
amelyben szerepel egy elıszerzıdés, amely kötelezi az önkormányzatot a késıbbi 
tulajdonba adásra, illetve kerüljön elıkészítésre B változatként egy tulajdonba adási 
szerzıdés, amelyben szerepel, hogy a tulajdonba adási szerzıdés milyen feltételek mellett 
érvényesül. 
 
dr. Vaskó Ernı az A változatot javasolta azzal a módosítással, hogy a 2. bekezdésben 
szereplı „tulajdonba adja” kifejezés helyére a „tulajdonába kívánja adni” kifejezés 
kerüljön, valamint a javaslat kiegészülne az ügyrendi bizottság javaslatával, hogy 
bizonyos feltételeket támaszt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester úr a határozati javaslatot – jegyzıi módosítással együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2010. (II.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a városüzemeltetési, a pénzügyi, 
valamint az ügyrendi bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Római Katolikus 
Egyház Komló-belvárosi Plébániahivatal kérelmét. 
 
A képviselı-testület 60/2009. (V. 28.) sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint 
módosítja:  
A képviselı-testület a Templom tér 4. szám alatti, komlói 935/2 hrsz-ú, 1439 m2 
nagyságú ingatlanból a Komló Város Önkormányzata tulajdonát képezı 591/1564 részt 
(390 m2 a földszinten, 200 m2 az alagsorban) – a 20/2007. (X. 18.) sz. vagyonrendelet 18. 
§. (1) bekezdésben biztosított jogánál fogva – ingyenesen a Római Katolikus Egyház 
Komló-belvárosi Plébániahivatal (Komló, Templom tér 3.) tulajdonába kívánja adni, 
azzal hogy a tényeleges birtokba adásra a mővelıdési házban jelenleg elhelyezett 
intézmények kiköltözése után kerülhet sor. 
 
A képviselı-testület adományozási elıszerzıdés megkötését határozza el, abban a 
városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi bizottság által meghatározott külön 
feltételrendszert kell elıírni. 
 



  

A tulajdonba adást követıen a Plébániának és a Német Kisebbségi Önkormányzatnak 
megállapodást kell kötnie az osztatlan közös tulajdonban lévı épület további 
használatáról. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen az adományozási elıszerzıdés 
elkészíttetésérıl, felkéri a városüzemeltetési és az ügyrendi bizottságot, hogy a 
szerzıdésben határozzon meg külön feltételeket és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
Határid ı: márciusi rendes ülés 
Felelıs:  dr. Barbarics Ildikó  ügyrendi bizottság elnöke 
  Szarka Elemér  városüzemeltetési bizottság elnöke 
  Páva Zoltán    polgármester 
 
 

12. sz. napirend 
 

Közmunkapályázatban való részvétel 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
Meghívott:  Varga Zsolt  munkaszervezet vezetıje 
 
(dr. Szakács László kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 22 fı.) 
 
A pénzügyi és a szociális bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2010. (II.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi és szociális 
bizottságok javaslatainak figyelembevételével – a 2010/01/a. sz. térségi közmunka 
programhoz történı csatlakozásról szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület utólagosan jóváhagyja Komló Város Önkormányzat 

csatlakozását a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 
benyújtott 2010/01/a. sz. közmunka pályázathoz, melynek keretében 13 fı 3,5 
hónapos foglalkoztatását hagyja jóvá. 

 
 



  

 
2. A képviselı-testület 147.777,- Ft pályázati önrészt biztosít, melynek fedezeteként 

az „átmeneti segély” elıirányzatot jelöli meg. 
 
 Az önrészt mőködési célú pénzeszköz-átadás formájában adja át a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak. 
 
 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mőködési célú pénzeszköz-átadásról szóló 

megállapodást aláírja. 
 
 Utasítja a jegyzıt, hogy a döntés rendeleti átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Páva Zoltán  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
 

13. sz. napirend 
 

Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának támogatása 
Elıadó:  Páva Zoltán  polgármester 
 
 
A pénzügyi és a szociális bizottság, valamint a frakciók az elıterjesztést elfogadásra 
javasolják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2010. (II.25.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi és szociális bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Közfoglalkoztatás-szervezık 
foglalkoztatásának támogatása” címő elıterjesztést. 

 
1. A képviselı-testület egyetért a „Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának 

támogatása” pályázat benyújtásával. 
 
2. A pályázat célja a közfoglalkoztatás-szervezık alkalmazásának bértámogatása. 
 
 



  

3. A tervezett fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul: 
 

Megnevezés 2010. év 
 
 Saját forrás 1.306.174,-Ft 
 Hitel - 
 Támogatásból igényelt összeg 7.663.677,-Ft 
 Egyéb támogatás  - 
 Egyéb forrás - 
 ÖSSZESEN 8.969.851,-Ft 
 
4. A képviselı-testület a 8.969.851,- Ft bér- és járulékköltség megfizetéséhez szükséges 

1.306.174,- Ft saját forrást a költségvetési rendelet Polgármesteri Hivatal személyi jellegő 
juttatásai elıirányzat terhére biztosítja.  

 

Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Páva Zoltán   polgármester 

 
6. Utasítja a jegyzıt, hogy az 1.306.174,- Ft saját forrást a költségvetési rendelet Polgármesteri 

Hivatal személyi jellegő juttatásai elıirányzatból gazdálkodja ki. 
 

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

 
 

14. sz. napirend 
 
Interpellációk, bejelentések 
 
Gelb Miklós meleg étkeztetési utalványokkal kapcsolatos kérdése és a válasz e-mailon 
kiküldésre került (meghívóhoz csatolva), melyet a képviselı úr elfogadott.  
Örömmel vette, hogy a városházán ez már megoldott, szeretné a városban ez követendı tendencia 
lenne.  
 
Polics József megemlítette, hogy a tél nagyon tönkretette az utakat, a perek elkerülése végett kér 
nagyobb odafigyelést. Nem elegendı kitenni egy sebességkorlátozó táblát. Ha kell, naponta ki 
kell hordani a zúzalékot, nehogy gondot okozzon a városnak.  
 
Bogyai László elmondta, hogy december óta folyamatosan küzdenek a kátyukkal. A feladatot 
nehezíti, hogy Baranyában nem kapható hideg aszfalt. A zúzalékkal is próbálkoztak már, de ez 
nem vezet célra. A tegnapi nap folyamán Ausztriából hozattak 2 tonna aszfaltot a helyi cég 
segítségével. Mindent elkövetnek, hogy legyen elegendı aszfalt, de addig csak táblázni tudnak. 
 
Több bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 12 óra 7 perckor lezárta. 
 

K.m.f. 
 

Páva Zoltán 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


