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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2010. október 14-i alakuló ülésérıl 

 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Mátyás János korelnök az ünnepi mősor elhangzása után köszöntötte a megjelenteket, 
megállapította, hogy a megválasztott polgármester és a 14 képviselı jelen van, az ülés 
határozatképes. 
 
A korelnök 9 óra 10 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv.  
 
A korelnök a kiküldött napirendeket szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
kézfeltartással – 15 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Helyi Választási Bizottság beszámolója 
Elıadó: Lóránt Ákos  HVB elnök 
 
Lóránt Ákos , a HVB elnöke az írásban kiküldött beszámoló módosításaképpen 
közölte, hogy Páva Zoltán 2010. október 6-án lemondott a kompenzációs listán 
szerzett mandátumáról. Az MSZP tagjai közül dr. Barbarics Ildikót jelölte a 
megüresedett posztra. A jelölés jogszabály szerint történt. 
 
Lóránt Ákos, a Helyi Választási Bizottság elnöke az alábbi sorrendben átadta a 
megbízóleveleket: 
 
Polics József Fidesz-KDNP 
dr. Barbarics Ildikó MSZP 
Borbás Sándor Fidesz-KDNP 
Jégl Zoltán Honismereti és Városszépítı Egyesület 
Kispál László Komlói Polgári Kör 
Kupás Tamás Levente Fidesz-KDNP 
dr. Makra István Edéné Fidesz-KDNP 
Makrai Lívia Fidesz-KDNP 
Mátyás János független 
Mink Ernı Fidesz-KDNP 
Molnár Zoltánné Fidesz-KDNP 
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Schalpha Anett Fidesz-KDNP 
Simon János Fidesz-KDNP 
Szarka Elemér József Honismereti és Városszépítı Egyesület 
Talált Tímea Jobbik Magyarországért 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezt követıen a korelnök a Helyi Választási Bizottság beszámolóját szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

141/2010. (X.14.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület Komló Város Helyi Választási Bizottságának a 2010. október 3-i 
helyi önkormányzati képviselı, polgármester, megyei közgyőlés és helyi kisebbségi 
önkormányzati választás lebonyolításáról és eredményérıl készített tájékoztatóját 
elfogadta. 
 
 

2. sz. napirend 
 
Az önkormányzati képviselık és a polgármester eskütétele (szóbeli elıterjesztés) 
Elıadó:  Lóránt Ákos   HVB elnök 
 
Mátyás János korelnök felkérte Lóránt Ákos urat, a választási bizottság elnökét, hogy 
szíveskedjen polgármester úrtól az önkormányzati törvény 32. §-ában meghatározott, 
valamint a megválasztott képviselıktıl az önkormányzati törvény 19. §-ában 
meghatározott esküt kivenni. 
 
Ezt követıen Lóránt Ákos közremőködésével elıször Polics József polgármester, majd 
a megválasztott képviselık az alábbi esküt tették le. 
 
„ÉN ……… ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁGHOZ, ANNAK NÉPÉHEZ HŐ LESZEK, AZ ALKOTMÁNYT ÉS 
AZ ALKOTMÁNYOS JOGSZABÁLYOKAT MEGTARTOM, AZ ÁLLAMI ÉS 
SZOLGÁLATI TITKOT MEGİRZÖM, MEGBÍZATÁSOMHOZ HÍVEN 
PÁRTATLANUL, LELKIISMERETESEN JÁROK EL ÉS A LEGJOBB TUDÁSOM 
SZERINT, MINDEN IGYEKEZETEMMEL KOMLÓ VÁROS JAVÁT 
SZOLGÁLOM” (Isten engem úgy segéljen!) 
 
Az eskü letétele után Mátyás János korelnök az ülés vezetését átadta Polics József 
polgármesternek. További munkájukhoz sok sikert kívánt. 
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Polics József polgármester röviden ismertette a ciklusra szóló programját:  
 
„Elıször is az elsı szó a köszöneté. Köszönet a választópolgároknak, hogy ilyen szép 
számmal támogattak minket és a polgármester választáson kívül a képviselı-testületbe 
is ilyen sok számban juttattak be Fidesz-KDNP képviselıt. Ezzel Komló városában 
megtörtént az a változás, amit mi már nagyon régóta vártunk. Úgy gondolom, hogy 
elhangzott a köszönet ezen kívül már, de nem árt, ha megismételjük mindazoknak, 
akik részt vettek a választáson, biztosították ennek a választásnak a demokratikus 
lebonyolítását és ebben segédkeztek; még egyszer én is szeretném nekik megköszönni. 
Úgy gondolom, hogy a választási programokban nem találtunk túlzottan nagy 
eltéréseket, minden induló szervezet ugyanazt szeretné. Szeretné, ha Komló városa 
ebbıl a mély gödörbıl, ebbıl a mély válságból kilábalna. Én abban bízok, hogy a 
képviselı-testületi munka során is ez érvényesülni fog, mert ahogy meghirdettük a 
változást, hogy azt végre is fogjuk hajtani. Meg van ehhez a választók általi 
felhatalmazásunk, de ez nem elegendı, mi önmagunkban ezt a feladatot nem fogjuk 
tudni végrehajtani. Szükség van mind a 15 képviselı aktív, kreatív együttmőködésére 
és szükség van a választópolgárok együttmőködésére és ennek a munkának a 
segítésére. „Egyedül nem megy”, ahogy a nótában is van, de ez valóság, ez nem 
egyszemélyes feladat, ez nem 15 képviselı feladata, ez mindannyiunk feladata. Én, 
amikor egy héttel ezelıtt polgármester úrtól átvettem a város dolgait, túlzottan nagy 
meglepetést nem okoztak számomra, mert nagyon régen dolgozom a városban és 
mindig, mindig úgy éreztem, hogy ezt a munkát lehet másképp végezni a város 
érdekében, az itt lakók szolgálataként és mindig nagyon figyeltem az elmúlt 
idıszakban arra, hogyan alakul a város dolga. Ezért számomra az új számtan, az új 
papírok ismertek voltak. El kell, hogy mondjam, Komló Város Önkormányzata 
jelenleg nagyon rossz gazdasági helyzetben van, de a gazdasági helyzetnél rosszabb a 
morális és erkölcsi válság. Meghirdettük, hogy másképp fogjuk csinálni. Én remélem, 
hogy mindannyian érezték már azt, hogy az eltelt egy hét alatt új idık új szelei fújnak 
és nem az eddig megszokott erıbıl való politizálás a jellemzı, hanem a demokratikus 
elvek figyelembevétele. Az elmúlt egy hét alatt megtartott egyeztetések alkalmával ezt 
a demokratikus elvet figyelembe véve tartottuk meg a bejutott képviselıkkel az 
egyeztetést, és jutottunk arra a megállapodásra a Fidesz-KDNP képviselıivel, hogy 
szélesítjük a kört és a civilek bevonásával alakítottunk egy koalíciót Mátyás János 
független képviselıvel, illetve a 2 honismereti képviselıvel alakítottunk egy koalíciót, 
tehát 12 fı jelenleg a koalíció létszáma. Az úgynevezett ellenzékkel történt egyeztetés 
alapján – ilyenre még Komlón nem volt példa – az ellenzék kapta azt a lehetıséget, 
hogy a most megalakításra kerülı új bizottsági struktúrában a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság elnöki posztját az ellenzék adja, illetve egy külsıs tagot is ık 
adnak. A képviselı-testület munkáját kiszolgáló bizottságoknál a bejutás arányában, a 
kerekítési szabályok figyelembevételével lettek meghatározva a képviselıi helyek, s 
majd a következı napirendi pontnál sor kerül ezeknek a jóváhagyására is.  
Programunk legfontosabb elemei ezen változások és az új szemlélet mellett az, hogy 
ebbıl a gazdasági válságból való kilábaláshoz szükségünk van új munkahelyek 
teremtésére.  
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Ez minden keresztmetszetben érvényes, mert ha vannak munkahelyek, akkor tudjuk 
mőködtetni a városi intézményhálózatot, mert akkor vannak emberek, vannak 
gyerekek, vannak nyugdíjasok és vannak emberek, élni, jövıt látni, szeretı emberek. 
Mi ebben szeretnénk másképp tevékenykedni az elıdeinkhez képest, és ezzel 
egyidejőleg szeretnénk ebbıl a gazdasági válságból, ebbıl a költségvetési torokszorító 
állapotból kilábalni. Ennek az elsı megnyilvánulása az, hogy a visszafogottságot 
magunkon kezdjük. A Fidesz-KDNP képviselıjelöltjei még az indulás elıtt elfogadták 
azt, hogy képviselıi tiszteletdíj nélkül fogják végezni a tevékenységüket. Ez szintén a 
következı napirendnél jóváhagyásra fog kerülni. Tehát a spórolást magunkon kezdjük, 
nincs gazdaságpolitikai fıtanácsadó, nem lesz 2 alpolgármester és minden embernek 8 
órás munkaidıt fogunk teremteni úgy, hogy kapcsolt munkaköröket is el kell látni. 
Nem tudunk finanszírozni olyan tevékenységet, ami mögött nincs munka. Úgy 
gondolom, hogy a programunk többi eleme, amit meg szeretnénk valósítani, az a 
munkahelyteremtés körül forog elsısorban és ehhez, amit az önkormányzat szabályozó 
rendszerében változtatni tud, azt az elkövetkezendı idıszakban meg fogjuk tenni. 
Ennek egyik szabályozó eleme a helyi adórendeletnek a munkahelyteremtés érdekében 
történı alárendelése, a másik pedig a vagyonrendeletünk olyan módosítása, hogy 
szintén a munkahelyteremtést segítsük elı. A választópolgárok nagyon jól tudják, de 
mindannyian tudjuk, hogy Komló városa egy dobogós helyen lévı város abban a 
tekintetben, hogy milyen drága. Sajnos itt tartunk, és ezért szeretnénk kialakítani egy 
olyan olcsóbb, átláthatóbb, gazdaságosabb, polgárbarátabb városüzemeltetési 
rendszert, ami megszünteti a jelenlegi párhuzamosságokat, és ezáltal biztosítja azt a 
feltételt, amit meghatároztunk célként. Szeretnénk összevonni a városban mőködı 
gazdasági társaságokat egy cégbe. Az átmeneti idıszakban biztosítani fogjuk a cégek 
mőködését. Ahol felügyelı bizottságot, igazgatóságot kötelezıen elıír a törvény, ott 
lesz, ahol eddig ezek kifizetıhelyként mőködtek és nem volt kötelezı és megtartjuk 
ıket, de nem fognak ezek a tisztségek tiszteletdíjjal járni. Ahol ez szükséges, ott 
természetesen meg fog maradni a tiszteletdíj. A végcél pedig az, hogy egy szervezet 
alakuljon olcsóbb irányítási rendszerrel és ezáltal olcsóbb mőködéssel. Ez a folyamat 
nem megy egyik napról a másikra. Ha csak az utóbbi feladatunkat nézzük, az 
önkormányzati döntéseket szeretnénk idén meghozni és egy folyamat, amit a 
törvényesség betartásával, a gazdasági társasági törvény és az ide vonatkozó törvények 
alapján egy folyamatban szeretnénk végrehajtani. A rangidıs képviselı már említette, 
hogy sok a bejutott fiatal képviselı. Úgy gondolom, hogy ez is a szemléletváltás része, 
mert a jövınk a fiatalok kezében van. És új szemléletre, új gondolkodásmódra van 
szükség. Ha Komlón nem maradnak itt a fiatalok, nem találnak itt munkahelyet, nem 
alapítanak itt családot, nem lelnek otthonra, akkor Komló jövıképe, életképessége 
kerül veszélybe. Bízom benne, hogy képviselı társaim azt a lendületet, amit eddig is 
adtak segítségül az én munkámhoz, ezután a város érdekében fogják megtenni, de még 
egyszer hangsúlyozom: ennek a feladatnak, vagy nevezzük programnak a 
megvalósítása nem Rodolfó varázsvesszejére, egyik pillanatról a másikra fog 
megtörténni, hanem egy folyamat része. Úgy gondolom, hogy elkezdtük már ezt a 
folyamatot és egyre intenzívebben fogunk haladni elıre. Ehhez kérem az Önök 
türelmét, a támogató segítségét, az aktív részvételét ebben a munkában. Köszönöm, 
hogy meghallgattak.” 
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3. sz. napirend 
 
Szervezeti és mőködési szabályzat módosítása 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A polgármester a kiküldött rendelet tervezethez az alábbi pontosításokat javasolta: 
- 1. sz. melléklet I. pont: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság A pontja 

kiegészül egy új francia bekezdéssel: 
„Dönt a szociális bérlakások kiutalásáról” 

- 1. sz. melléklet II. pont: A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság A 
pontjának 14. francia bekezdése „Beruházások kivitelezésére versenypályázat 
kiírása” szövegrész törlésre kerül, mivel az Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési 
Bizottság A pont 12. francia bekezdésében szerepel. 

 
dr. Barbarics Ildikó az alábbi javaslatokat tette: 
- A rendelet tervezet 5. §-ához: a (6) – (7) bekezdések is kerüljenek törlésre, mert 

azok is a tanácsnoki munkához kapcsolódnak. 
- A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, valamint a gazdasági és 

településfejlesztési bizottság hatáskörei között egyaránt szerepel a „Beruházási 
cél meghatározását követıen a beruházási program jóváhagyása”. Ez maradjon a 
pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottságnál. 

- A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság A pont 2. francia bekezdése : „A helyi 
képviselık, bizottsági tagok és a nem képviselı bizottsági tagok 
költségtérítésének, tiszteletdíjának megvonásával kapcsolatos vitás kérdések 
eldöntése” 

- A gazdasági és településfejlesztési bizottság A pont 11. francia bekezdése („Dönt 
a Városgondnokság – intézmény átszervezését nem érintı – alapító okirat 
módosításának jóváhagyásáról.”) kerüljön át a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottsághoz. 

- A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság hatáskörei C pontjában kétszer szerepel 
a „Kártérítési ügyekrıl szóló elıterjesztés”, az egyik kerüljön törlésre. 

- A havi rendes ülésre kerüljön a testületi tagok elé a teljes hatásköri lista. 
 
A rendelet tervezethez több észrevételt nem tettek. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet – a pontosítással, valamint dr. Barbarics Ildikó 
által az 5. §-hoz javasolt módosítással együttesen – szavazásra bocsátotta, melyet a 
képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
21/2010. (X.15.) sz.  

r e n d e l e t e 
 

A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÉS SZERVEI 
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 27/2006. (X.16.) sz. rendelet (továbbiakban: szabályzat) módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati 
rendelet alkotja: 

 
1. § 

 
A szabályzat 1. § (4) bekezdése a következıképpen módosul: 
„(4) A lakónépesség száma 2010. október 1-jén: 26.121 fı. 
 

2.  § 
 

A szabályzat 4. § (1) bekezdés elsı mondata módosul: 
„(1) A képviselı-testület tagjainak száma 15 fı.” 
 

3. § 
 
A szabályzat 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A képviselı-testület – július és augusztus hó kivételével – minden hónap utolsó 

csütörtöki napján du. 15 órai kezdettel rendes ülést tart.” 
 

4. § 
 
A szabályzat 8. § (2) és (4) bekezdéseibıl a „fıállású”, valamint a „társadalmi 
megbízatású” megjelölések törlésre kerülnek, a (3) bekezdés hatályát veszti, a 
vonatkozó rendelkezések szövegezése pedig az alábbiak szerint alakul: 
 
„(2) A polgármester tartós akadályoztatása és lemondása esetén a képviselı-

testületet az ıt jogszerően helyettesítı alpolgármester is összehívhatja és vezeti. 
 
(4) A polgármesteri tisztség megszőnése esetén a polgármester 8 napon belül 

munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek 
köteles átadni. 

 
5. § 

 
A szabályzat 20. § (3) – (7) bekezdései (tanácsnokra vonatkozó szabályok) hatályukat 
vesztik. 
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6. § 
 

A szabályzat 28. § (1) bekezdése a következık szerint módosul: 
„(1) A képviselı-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: 

- egészségügyi és szociális bizottság, 
- gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
- oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, 
- pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság. 

 

7. § 
 

A szabályzat 29. § (1) bekezdése módosul, a (2) bekezdés hatályát veszti. 
„(1) A képviselı-testület a településrész lakóinak kezdeményezésére – kizárólag a 

településrészt érintı ügyekben – önkormányzati jogokat adhat, és településrészi 
önkormányzatot hozhat létre.” 

 

8. § 
 

A szabályzat 33. § (6) bekezdése (fıtanácsadói munkakör létrehozása) hatályát veszti. 
 

9. § 
 

A szabályzat 34. § (1) bekezdésébıl az „….alpolgármestereket választhat” kifejezés és 
a második mondat hatályát veszti, a rendelkezés az alábbi szövegezéssel marad 
hatályban: 
„(1) A képviselı-testület saját tagjai sorából a polgármester javaslatára titkos 

szavazással – a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára – a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.” 

 

10. § 
 

A szabályzat 47. § (3) bekezdésében a V. függelék (részönkormányzatok és tagjaik) 
hatályát veszti, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére kötelezettekrıl és 
annak határidejérıl szóló kimutatás eredeti VI. sorszáma V. sorszámra változik. 
 

11. § 
 

A szabályzat 19. § (1) és (2) bekezdésében, a 44. § (4) és (10) bekezdésében az 
„ügyrendi bizottság” megnevezés helyére a „pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság” 
megjelölés lép. 
 

12. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

A szabályzat függelékei és mellékletei jelen rendelet függelékei és mellékletei szerint 
módosulnak. 

 

Komló, 2010. október 14. 
 

dr. Vaskó Ernı       Polics József 
címzetes fıjegyzı      polgármester 
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I. függelék 
A választókerületek beosztása 

 

Választó-kerület 
száma 

V á r o s r é s z 
Ide tartozó 

szavazókörök 
sorszáma 

l. BELVÁROS I. 1., 2. 

2. BELVÁROS –II. 3.,4. 

3. KELETI VÁROSRÉSZEK 5.,6. 
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II/A. sz. függelék 

Önkormányzati képviselık névsora 
 
 
Egyéni választókerületi képviselık 
 
EVK  Képviselı neve Lakcíme 

1. Szarka Elemér József Komló, Berek u. 1/A 
2. dr. Makra István Edéné Komló, Majális tér 8. 
3. Mátyás János Komló, Viola u. 9. 
4. Kupás Tamás Levente Komló, Alkotmány u. 7. 
5. Mink Ernı Komló, Eötvös u. 3. 
6. Simon János Komló, Arany J. u. 5. 
7. Makrai Lívia Komló, Nagy L. u. 5. 
8. Borbás Sándor Komló, Alkotmány u. 6. 
9. Molnár Zoltánné Komló, Hársfa u. 4/2. 
10. Schalpha Anett Mecsekjánosi, Fı u. 14. 

 
Kompenzációs listán megválasztott képviselık 
 

 Képviselı neve Lakcíme 
1. dr. Barbarics Ildikó Komló, Körtvélyes u. 20. 
2. Talált Tímea Komló, Alkotmány u. 64. 
3. Kispál László Komló, Mecsekfalui u. 3. 
4. Jégl Zoltán Komló, Mecsekfalu 55. 
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II/B. sz. függelék 
 

Képviselıcsoportok 
 

 
 
Fidesz-KDNP frakció: 
 
Borbás Sándor 
Kupás Tamás Levente 
dr. Makra István Edéné 
Makrai Lívia 
Mink Ernı 
Molnár Zoltánné 
Polics József 
Simon János 
Schalpha Anett 
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III. számú függelék 
 
 
 
 

BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE  
 
 
 
Egészségügyi és szociális bizottság     5 fı 
 

Elnök:  
Tagok:  
Kültagok:  
  
 
 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság    7 fı 
 

Elnök:  
Tagok:  
Kültagok:  
  
  

 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság   5 fı 
 

Elnök:  
Tagok:  
Kültagok:  
  

 
 
Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság    5 fı 

 
Elnök:  
Tagok:  
Kültagok:  
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I. sz. melléklet 
 

A BIZOTTSÁGOKRA RUHÁZOTT TESTÜLETI HATÁSKÖRÖK ÉS A 
BIZOTTSÁGOK ÁLTAL, ILLETVE ÁLLÁSFOGLALÁSÁVAL 

BENYÚJTHATÓ EL İTERJESZTÉSEK  
 
 
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
 
A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 

 
– Jóváhagyja az egészségügyi intézmények házirendjét. 
 
– Dönt a bizottság hatáskörét érintı, önkormányzati önerıt nem igénylı 

pályázatok benyújtásáról. 
 

– Dönt az egészségügyi intézmények – intézmény átszervezését nem érintı – 
alapító okirat módosításának jóváhagyásáról. 

 
− Szociális kölcsön megállapítása. 
 
− Méltányosságból ápolási díj megállapítása. 
 
− Jóváhagyja a szociális intézmények házirendjét. 
 
– Dönt a szemétszállítási díj támogatások megállapításáról. 
 
– Dönt a bizottság hatáskörét érintı, önkormányzati önerıt nem igénylı 

pályázatok benyújtásáról. 
 
– Dönt az önkormányzati fenntartásban mőködı szociális intézmények – 

intézmény átszervezését nem érintı – alapító okirat módosításának 
jóváhagyásáról. 

 
– Dönt a szociális bérlakások kiutalásáról. 

 
B.) Csak a bizottság által benyújtható elıterjesztések 

 
– Bizottság munkájáról, tevékenységérıl szóló beszámolók, elıterjesztések. 
 
– Egészségügyi koncepció elfogadása. 

 
− A bizottság által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések 

elıterjesztése. 
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C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 
elıterjesztések 

 
– Az önkormányzat egészségügyi alapellátásának helyzetével, így a 

háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátással, fogorvosi alapellátással, az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátással, a védınıi szolgálattal, az 
iskola-egészségügyi ellátással, illetve ezek körzeteivel, színvonalával, tárgyi 
és személyi feltételrendszerével kapcsolatos elıterjesztések. 

 
– Az egészségügyi alapellátás egyes területeinek átszervezésére, módosítására 

vonatkozó elıterjesztések. 
 
– Az önkormányzat fenntartásában mőködı egészségügyi intézmények 

vezetıinek kinevezésével összefüggı elıterjesztések. 
 
– Az illetékes MEP-pel való kapcsolattartásra, a város területén mőködı 

egészségügyi ellátás finanszírozására vonatkozó elıterjesztések. 
 
– Az ügyeleti ellátás helyzetére és színvonalára, valamint az ügyeleti díjak 

felhasználására vonatkozó elıterjesztések. 
 
– A járóbeteg szakellátást, illetıleg fekvıbeteg szakellátást nyújtó 

egészségügyi intézmények mőködésére vonatkozó elıterjesztések. 
 
− Az önkormányzat fenntartásában, illetve támogatásával mőködı testnevelési 

és sportintézmények munkájával kapcsolatos elıterjesztések. 
 
– Az önkormányzat ifjúságpolitikai céljaira, feladat- és eszközrendszerére 

vonatkozó elıterjesztések. 
 
– Az ifjúságot érintı nevelési, oktatási, kulturális, foglalkoztatási, szociális és 

családpolitikai programok. 
 
– Szociális rendelet 
 
– Szociális koncepció 
 
− Lakás kiutalási névjegyzék. 
 
− Az önkormányzat fenntartásában lévı szociális intézmények létrehozásával, 

átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos elıterjesztések. 
 
− A szociális intézmények vezetıinek kinevezésére vonatkozó elıterjesztések. 
 
− Lakáscélú támogatás megállapítására vonatkozó elıterjesztés. 
 
– Szociális intézmények éves szakmai beszámolójára vonatkozó 

elıterjesztések. 
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II. GAZDASÁGI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG  
 
A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 

 
– Intézmény-felújítási és út-híd felújítási és beruházási keret felosztása, 
 
– ingatlanhoz kapcsolódó építési, felújítási és beruházási pályázatok 

benyújtása, amennyiben önrészt nem igényel vagy a fedezet nevesítve 
rendelkezésre áll. 

 
– Dönt közvilágítási berendezések létesítésérıl és üzemeltetésérıl. 
 
– A vízkár-elhárítás, valamint az út-híd karbantartási keret feladat 

meghatározása. 
 
– Víziközmő rekonstrukcióra jóváhagyott keret felosztása. 

 
– Dönt a környezetvédelmi alap felhasználásáról. 

 
– Csendes övezet kialakításának elrendelése, a zaj ellen fokozott védelmet 

igénylı létesítmény körül. 
 

– Gondoskodik a közterület tisztántartásával, a lomtalanítási akciókkal 
kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

 
– Dönt a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok benyújtásáról. 

 
– Országos és helyi környezetvédelmi és városszépítési tárgykörökbe tartozó 

rendezvényekhez való csatlakozás, rendezvények lebonyolítása. 
 

– Dönt a Városgondnokság – intézmény átszervezését nem érintı – alapító 
okirat módosításának jóváhagyásáról. 

 
– Alapvagyon biztosító kiválasztása. 

 
– Beruházási cél meghatározását követıen a beruházási program jóváhagyása,  

 
– 3m Ft értékhatárt meg nem haladó értékő, nem lakás céljára szolgáló 

ingatlan értékesítése. 
 
– Dönt az önkormányzati tulajdont illetıen az elıvásárlási jog 

érvényesítésérıl, illetve az elıvásárlási jogról való lemondásról. 
 

– A nem lakáscélú helyiségek és beépítetlen területek bérbeadása esetén az 
induló bérleti díj meghatározása. 

 

– 3 MFt összértéket meg nem haladó ingatlanoknál dönt az  értékesítésre 
kijelölés,telek kiegészítés,telekalakítás jóváhagyásáról. 

 

– Közterület-használati díj elengedése 
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B.) Csak a bizottság által benyújtható elıterjesztések: 
 

− A bizottság munkájáról, tevékenységérıl szóló beszámolók, elıterjesztések. 
 
C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 

elıterjesztések: 
 
− A közút mentén, a tengelytıl számított védıtávolságok határán belül 

megvalósuló létesítmények. 
 

− Ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerülı, újrahasznosításra alkalmas 
területek átvételére vonatkozó elıterjesztések. 

 
− A városrendezési programok, a szabályozási tervek, a belterületi határvonal 

jóváhagyására, módosítására vonatkozó elıterjesztések, rendelet-tervezetek. 
 

− A helyi köztemetı létesítésével, bıvítésével és fenntartásával kapcsolatos 
elıterjesztések. 

 
− Barnamezıs ingatlanok hasznosításával kapcsolatos elıterjesztések. 
 
– Települési, megyei térképészeti határkiigazításra vonatkozó elıterjesztések. 
 
− Lakóház-felújítási keret felhasználása. 

 
− A településfejlesztéssel, településrendezéssel, a környezet épített és 

természetes elemeinek védelmével kapcsolatos elıterjesztések. 
 
− A helyi szabályozási tervek elıkészítésére, továbbfejlesztésére, 

módosítására vonatkozó elıterjesztések. 
 

− Az országos közúthoz közvetlenül nem csatlakozó helyi utak, a helyi utak 
részét képezı járdák, valamint a helyi kerékpárutak és gyalogutak 
építésével, korszerősítésével kapcsolatos elıterjesztések. 

 
− A közmővekre vonatkozó elıterjesztések. 

 
− A mővészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú 

épületen való elhelyezésérıl, áthelyezésérıl, lebontásáról szóló 
elıterjesztések. 

 
− A települési folyékony hulladék leeresztı helyének kijelölésével, valamint a 

közcélú ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos elıterjesztések. 
 
− A települési vízellátás, a települési csatornázás, az összegyőjtött 

szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, a helyi vízrendezés és 
vízkár elhárítás, az árvíz- és belvízvédekezés, a helyi vízkár elhárítás 
államigazgatási feladatainak ellátásával kapcsolatos elıterjesztések. 
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– Önkormányzati erdık és egyéb zöldterületek létesítésével és kezelésével 
kapcsolatos elıterjesztések. 

 
– A környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek tervezete. 

 
– A helyi idegenforgalom és turizmus fejlesztésére, javítására vonatkozó 

elıterjesztések. 
 

– Az önkormányzat idegenforgalmi propagandájának javításával, 
fejlesztésével és támogatásával kapcsolatos elıterjesztések. 

 
– Helyi jellegő természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendeletek 

tervezete. 
 

– Az önkormányzat gazdasági programja. 
 
– Önkormányzati költségvetési szervek, KHT-k, gazdasági társaságok 

alapításának, átszervezésének és megszőntetésének tervezete. 
 
– Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztéseirıl szóló 

elıterjesztések. 
 
– Üzemeltetési, vagyonkezelési szerzıdések. 
 
– Önkormányzati vagyon tulajdon átruházás útján történı növelésére tett 

javaslat. 
 
– Feladat ellátási megállapodások. 

 
– beruházási céljavaslatok meghatározása, illetve módosítása, 
 
– általános és részletes rendezési terv módosításáról szóló elıterjesztés, ha a 

beruházás a tervmódosítást teszi szükségessé, 
 
– Valamennyi beruházási illetve beruházás lebonyolítási tárgyú elıterjesztés. 
 
– Hosszú távú beruházási koncepció és szakmai program elıkészítése. 
 
– Az önkormányzat gazdasági és válságkezelési stratégiájának meghatározása, 

ilyen témájú pályázat elbírálása. 
 
– Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okirat módosítása, 

éves beszámolójuk, felügyelı bizottsági tájékoztatójuk elfogadása.  
 
– 3 MFt összértéket meghaladó ingatlanoknál, telek-kiegészítéseknél, 

telekkialakításoknál az értékesítésre történı kijelölés. 
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– Önkormányzati ingatlanok elidegenítése. 
 
– Minden olyan jelentıs beruházás (építés), melynek költségelıirányzata 20 m 

Ft felett, vagy közmőfejlesztési kihatása 10 m Ft felett várható. 
 
III. OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTT SÁG 
 
A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 
 

– Jóváhagyja a nevelési-, oktatási intézmények házirendjét, nevelési-, 
pedagógiai, minıségirányítási programját, amennyiben az többletkiadást az 
önkormányzat számára nem jelent. 

 
– Meghatározza az óvoda, az iskola mőködési körzetét, továbbá az óvoda 

nyitva tartásának rendjét. 
 

– Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi az óvodai és az 
általános iskolai beiratkozási idıszakot. 

 
– Dönt a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı 

pályázatok benyújtásáról. 
 

– Dönt az önkormányzat fenntartásában mőködı közoktatási, közmővelıdési 
és közgyőjteményi intézmény - intézmény átszervezését nem érintı - alapító 
okirat módosításának jóváhagyásáról.  

 
– Jóváhagyja a közmővelıdési, közgyőjteményi intézmények éves 

munkatervét és meghatározza a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát. 
 
– Dönt a 2 pécsi kollégiumi férıhely elosztásáról szociális rászorultság 

figyelembevételével. 
 

– Dönt a Képviselı-testület vagy jegyzı által elhatározott létszámleépítéshez 
kapcsolódó pályázatok benyújtásáról. 

 
– Engedélyezi a nevelési év, illetıleg a tanítási év indításakor a maximális 

osztály, csoport létszámtól való legfeljebb 20 %-kal való eltérést, ha az 
óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetıleg az iskolában az adott 
évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul, továbbá a nevelési év, 
tanítási év során abban az esetben, ha új gyermek, tanuló átvétele miatt 
indokolt. 

 
– Jóváhagyja az önkormányzati közmővelıdési intézmények éves 

munkatervét.* 
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– Elfogadja az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézmények, 
valamint a közmővelıdési megállapodás alapján támogatásban részesülı 
civil és egyéb szervezetek megállapodásban rögzített feladataik ellátásáról 
készített beszámolót.* 

 
– Dönt önerıt nem igénylı pályázatok benyújtásáról, illetve ha a fedezet 

rendelkezésre áll. 
 

– Dönt szakmai ellenırzésekrıl, értékelésekrıl készített jelentések 
elfogadásáról. 

 
– Elfogadja a kulturális szakemberek képzési tervét, ha a fedezetet a 

költségvetés biztosítja. 
 

B) Csak a bizottság által benyújtható elıterjesztések 
 
– A bizottság munkájáról, tevékenységérıl szóló beszámolók, elıterjesztések. 

 
– Informatikai stratégia meghatározása, elfogadása. 

 
– Sportkoncepció meghatározása, módosítása 

 
C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 

elıterjesztések 
 

– Az önkormányzati nevelési-, oktatási, közmővelıdési és közgyőjteményi 
intézmények megszüntetésérıl, átszervezésérıl, feladatának 
megváltoztatásáról, nevének módosításáról, költségvetésének 
meghatározásáról és módosításáról szóló elıterjesztések. 

 
– Az önkormányzat fenntartásában mőködı közoktatási, közmővelıdési, 

közgyőjteményi intézmények vezetınek kinevezésével összefüggı 
pályázatok. 

 
– A bizottság hatáskörét érintıen a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás megállapodásáról szóló elıterjesztés. 
– Az oktatással, óvodai ellátással és közmővelıdéssel kapcsolatos valamennyi 

elıterjesztés. 
 

– Mővészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen 
való elhelyezésérıl, áthelyezésérıl, lebontásáról szóló elıterjesztés. 

 
– Informatikai tárgyú elıterjesztések.* 
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IV. PÉNZÜGYI, JOGI ÉS ELLEN İRZÉSI BIZOTTSÁG  
 
A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 

 
− Dönt szakember letelepítésére rendelkezésre álló lakásra vonatkozó bérleti 

szerzıdés megkötésérıl. 
 
– A helyi képviselık, bizottsági tagok és elnökök költségtérítésének, 

tiszteletdíjának megvonásával kapcsolatos vitás kérdések eldöntése. 
 
– Ellátja a képviselıi vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenırzésével 

kapcsolatos feladatokat. 
 
– Meghatározza a polgármesteri hivatal köztisztviselıi és a hivatásos tőzoltói 

állomány teljesítménykövetelményeinek alapjául szolgáló célokat. 
 
– Dönt a Városi Tőzoltóság – intézmény átszervezését nem érintı – alapító 

okirat módosításának jóváhagyásáról. 
 
– Meghatározza az egyes fejlesztési kiadások fedezeteként számba vehetı 

fejlesztési célú bevételeket. 
 
– Könyvvizsgáló kiválasztása.  
 
– Az illetékes szakbizottság(ok)kal együttesen dönt a – beruházásokhoz és 

felújításokhoz kapcsolódó – támogatási szerzıdések módosításával 
összefüggı elıirányzat változások általános tartalék terhére történı 
biztosításáról. 

 
– Más, illetékes bizottság véleményének figyelembevételével 500 e Ft egyedi 

értéket meg nem haladó tartozások elengedése. 
 
– Intézményi gazdálkodás és kötelezettség állomány folyamatos nyomon 

követése, szükség szerint javaslat beavatkozásra.  
 
– Beruházási cél meghatározását követıen a beruházási program jóváhagyása,  
 
– beruházások kivitelezésére versenypályázat kiírása, 
 
– közbeszerzési szabályzatban meghatározott véleményezés és a beérkezett 

ajánlatok elbírálása. 
 
– Az önkormányzat költségvetésében meghatározott fejlesztési céltartalék 

felhasználása. 
 
– Dönt szándéknyilatkozat megtételérıl amennyiben az 10 MFt összérték 

feletti vagyonhoz illetve kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik. 
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B.) Csak a bizottság által benyújtható elıterjesztések: 
 
− A polgármester és alpolgármesterek juttatásaira vonatkozó javaslat 

elıterjesztése. 
 
− A bizottság munkájáról, tevékenységérıl szóló beszámoló elıterjesztése. 
 
– Helyi kitüntetés adományozására vonatkozó elıterjesztés. 

 
– Döntésre elıkészíti a képviselıi összeférhetetlenséggel, illetve 

vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos ügyeket. 
 

C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható 
elıterjesztések: 
 
− A hivatásos önkormányzati tőzoltóság parancsnokának kinevezésére, illetve 

a városi rendırkapitány kinevezésének véleményezésére vonatkozó 
elıterjesztés. 

 
− A helyi közbiztonsági tárgyú elıterjesztések. 
 
− A hatósági feladatokat ellátó állatorvos kinevezésére és a hatósági 

állatorvosi körzet kialakítására vonatkozó elıterjesztés. 
 

− A települési földrajzi nevek megállapítására, illetve megváltoztatására 
vonatkozó elıterjesztés. 

 
− Az önkormányzati rendeletek tervezete. 
 
− A hivatásos önkormányzati tőzoltóság munkájáról szóló beszámolót 

tartalmazó elıterjesztés. 
 
– A helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok közötti 

együttmőködési megállapodások megkötése, módosítása. 
 
– Kártérítési ügyekrıl szóló elıterjesztések. 

 
– A képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó szerzıdésekre, 

megállapodásokra vonatkozó elıterjesztések. 
 

– Önkormányzati tulajdonban lévı, illetve önkormányzati részesedéssel 
mőködı gazdasági társaságok, alapítványok és kht.-k alapító okirataira és 
társasági szerzıdéseire, valamint azok módosítására vonatkozó 
elıterjesztések. 

 
– Más bizottság hatáskörébe nem tartozó személyi döntések véleményezése. 
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– Részvény, üzletrészvásárlás, értékesítés, apport, tıkeemelés tárgyú 
elıterjesztések. 

 
– Tagi kölcsön, kezességvállalás tárgyú elıterjesztések. 
 
– Költségvetési koncepció, rendelet tervezet, módosítások, zárszámadás, 

pénzmaradvány jóváhagyása, költségvetési beszámolók. 
 
– Költségvetésben jóváhagyott általános tartalék felhasználásáról szóló 

elıterjesztések. 
 
– Hitelfelvétellel és biztosíték nyújtásával kapcsolatos elıterjesztések.  
 
– Helyi adórendelet tervezet. 
 
– Közüzemi, közszolgáltatói és térítési díjak módosításáról/jóváhagyásáról 

szóló elıterjesztések. 
 
– Tartozás-elengedés 500 e Ft egyedi érték felett. 
 
– Költségvetésben nem nevesített pályázatok benyújtása. 
 
– Intézményi létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó elıterjesztések. 
 
– Mőködési, fejlesztési célú pénzeszköz-átadásról szóló elıterjesztés. 
 
– Belsı ellenıri tevékenységgel kapcsolatos elıterjesztések. 
 
– Állami Számvevıszéki és belsı ellenıri vizsgálatokról szóló tájékoztató és 

intézkedési tervek. 
 
– Intézményi tevékenységi kör változásáról és annak költségkihatásáról szóló 

elıterjesztés. (E tárgykörben elıterjesztı köteles számszerősíteni az adott 
elıterjesztés költségvetési kihatásait a döntés teljes idıtartamára, de 
legalább 3 évre.) 
 

– Kártérítési ügyekrıl szóló elıterjesztések. 
 
– Önkormányzat által képzett/kezelt alapokról szóló tájékoztatók. 
 
– Polgármesteri kerettel kapcsolatos elıterjesztések. 
 
– Javaslatot tesz a nem költségvetési szervek támogatási keretösszegére, 
 
– a versenypályázatokra beérkezett ajánlati dokumentáció véleményezése, 

elbírálásuk szakmai elıkészítése, 
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A rendelet elfogadását követıen a polgármester ismertette a bizottságok összetételére 
vonatkozó javaslatát, amely az alábbi: 
 
Egészségügyi és szociális bizottság   5 fı 
 

Elnök: Molnár Zoltánné 
Tagok: Talált Tímea 
 Simon János 
Kültagok: Sarkadi László Alajos 
 Kovács István 
 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság:  7 fı 
 

Elnök: Szarka Elemér József 
Tagok: Borbás Sándor 
 Mink Ernı 
 Kispál László 
Kültagok: Folkner Károly 
 Dibuz Ákos 
 Fóris Zoltán 

 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság: 5 fı 
 

Elnök: dr. Makra István Edéné 
Tagok: Schalpha Anett 
 Jégl Zoltán 
Kültagok: Király Istvánné 
 Tasnádi László 

 
 
Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság:   5 fı 

 
Elnök: dr. Barbarics Ildikó 
Tagok: Makrai Lívia 
 Mátyás János 
Kültagok: Fejes Éva 
 Albert Ákos 

 
 
Más személyi javaslat nem volt. 
 
A polgármester ügyrendi kérdésként szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a 
bizottsági tagságról együtt történjen szavazás, amelyet a képviselı-testület 
kézfeltartással – 15 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadott. 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a bizottságok tagjaira vonatkozó személyi 
javaslatot, amelyet a képviselı-testület titkos szavazással 13 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

142/2010. (X.14.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület a – polgármester elıterjesztése alapján - megtárgyalta a szervezeti 
és mőködési szabályzat módosításáról szóló javaslatot. 
 
1.) A képviselı-testület a szervezeti és mőködési szabályzat I. sz. függelékét a 

választókerületek beosztásáról az elıterjesztés 1. sz. melléklete 1. sz. függeléke 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2.) A képviselı-testület a szervezeti és mőködési szabályzat II. sz. függelékét az 

önkormányzati képviselık névsoráról és a képviselıcsoport összetételérıl az 
elıterjesztés 1. sz. melléklete II/A és II/B függeléke szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 

3.) A képviselı-testület a bizottságok létszámára és személyi összetételérıl szóló 
III. sz. függeléket az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

III. számú függelék 
 

BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE  
 

Egészségügyi és szociális bizottság     5 fı 
 

Elnök: Molnár Zoltánné 
Tagok: Talált Tímea 
 Simon János 
Kültagok: Sarkadi László Alajos 
 Kovács István 

 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság    7 fı 
 

Elnök: Szarka Elemér József 
Tagok: Borbás Sándor 
 Mink Ernı 
 Kispál László 
Kültagok: Folkner Károly 
 Dibuz Ákos 
 Fóris Zoltán 

 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság   5 fı 
 

Elnök: dr. Makra István Edéné 
Tagok: Schalpha Anett 
 Jégl Zoltán 
Kültagok: Király Istvánné 
 Tasnádi László 
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Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság    5 fı 

 

Elnök: dr. Barbarics Ildikó 
Tagok: Makrai Lívia 
 Mátyás János 
Kültagok: Fejes Éva 
 Albert Ákos 

 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az I. – III. sz. függelékek módosításait a 
szervezeti és mőködési szabályzaton vezettesse át. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 
 
A polgármester határozat elfogadását követıen felkérte Lóránt Ákos urat, a HVB 
elnökét, hogy a megválasztott külsı bizottsági tagokból az esküt vegye ki. 
 
Lóránt Ákos felkérte Sarkadi László Alajost, Kovács Istvánt, Folkner Károlyt, Dibuz 
Ákost, Fóris Zoltánt, Király Istvánnét, Tasnádi Lászlót, Fejes Évat és Albert Ákost az 
eskü letételére, akik az alábbi esküt tették: 
 
„ÉN, …………….. ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁGHOZ, ANNAK NÉPÉHEZ HŐ LESZEK, AZ ALKOTMÁNYT ÉS 
AZ ALKOTMÁNYOS JOGSZABÁLYOKAT MEGTARTOM, AZ ÁLLAMI ÉS 
SZOLGÁLATI TITKOT MEGİRZÖM, MEGBIZATÁSOMHOZ HÍVEN 
PÁRTATLANUL, LELKIISMERETESEN JÁROK EL ÉS A LEGJOBB TUDÁSOM 
SZERINT, MINDEN IGYEKEZETEMMEL KOMLÓ VÁROS JAVÁT 
SZOLGÁLOM.” 
 
(Az esküt tevı meggyızıdése szerint tegye hozzá: „Isten engem úgy segéljen!”) 
 
Az újonnan megválasztott pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottságnak véleményezési 
jogköre van a késıbbi napirendekkel kapcsolatban, ezért a polgármester 20 perc 
szünetet rendelt el. 
 
 

4. sz. napirend 
 
Alpolgármester választása, eskütétele (szóbeli elıterjesztés) 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
Polics József Kupás Tamás Levente képviselı fıállású alpolgármesterré történı 
megválasztását javasolta.  
 
A jelölt elızetes rákérdezés után nem kérte a választási ügyben zárt ülés tartását. 
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A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Az alpolgármester jelölt jelezte, hogy személyes érintettsége miatt saját 
megválasztását és megválasztása esetén javadalmazását illetıen a szavazásban nem 
vesz részt.  
 
A polgármester Kupás Tamás Levente szavazásból történı kizárását bocsátotta 
szavazásra, melyet a képviselı-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadta. 
 
A szavazásból való kizárás elfogadása után a polgármester szavazásra bocsátotta 
Kupás Tamás Levente fıállású alpolgármesterré való megválasztását, melyet a 
képviselı-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

143/2010. (X.14.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a polgármester szóbeli elıterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi 
és ellenırzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta az alpolgármester 
választására tett indítványt. 
 
A képviselı-testület – megbízatásának idıtartamára – 2010. október 14-i kezdettel 
Kupás Tamás Levente képviselıt fıállású alpolgármesternek megválasztotta. 
 
Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzıt a választással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztrációs intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
 
Lóránt Ákos a HVB elnöke a megválasztott alpolgármesterbıl e minıségében is 
kivette az alábbi esküt: 
 
„ÉN ……… ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁGHOZ, ANNAK NÉPÉHEZ HŐ LESZEK, AZ ALKOTMÁNYT ÉS 
AZ ALKOTMÁNYOS JOGSZABÁLYOKAT MEGTARTOM, AZ ÁLLAMI ÉS 
SZOLGÁLATI TITKOT MEGİRZÖM, MEGBÍZATÁSOMHOZ HÍVEN 
PÁRTATLANUL, LELKIISMERETESEN JÁROK EL ÉS A LEGJOBB TUDÁSOM 
SZERINT, MINDEN IGYEKEZETEMMEL KOMLÓ VÁROS JAVÁT 
SZOLGÁLOM” (Isten engem úgy segéljen!) 
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5. sz. napirend 
 
Polgármester és alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Elıadó: dr. Barbarics Ildikó  pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság elnöke 
 
Polics Jószef személyes érintettség miatt a polgármesteri javadalmazás tekintetében a 
szavazásból történı kizárását kérte, és bocsátotta szavazásra, melyet a képviselı-
testület kézfeltartással – 14 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadott.  
 
dr. Barbarics Ildikó 
Ismertette a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság javaslatát, mely szerint  
- a polgármester illetményét a törvény által megállapított minimumban, bruttó 

483.125,- Ft-ban javasolja megállapítani, 
- a fıállású alpolgármester illetményét bruttó 475. 000,- Ft-ban, költségátalányát 15 

%-ban, amely 71.250,- Ft-ot jelent. 
Polics Jószef polgármester a költségtérítésrıl lemondott, ezért e vonatkozásban 
dönteni nem kellett.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a polgármesteri illetményre vonatkozó 
javaslatot, melyet a képviselı-testület 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadott.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a fıállású alpolgármester illetményére és 
költségátalányára vonatkozó javaslatot, melyet a képviselı-testület 11 igen szavazattal, 
3 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
A képviselı-testület a fenti szavazati arányokkal az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2010. (X.14.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselı-testület – a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság elıterjesztése alapján – 
megtárgyalta a polgármester és az alpolgármester illetményére, valamint 
költségtérítésére vonatkozó javaslatot.  
 

A képviselı-testület Polics József polgármester illetményét bruttó 483.125 Ft-ban 
állapítja meg 2010. október 3. napjától, Kupás Tamás Levente fıállású alpolgármester 
illetményét bruttó: 475.000,- Ft-ban, költségátalányát ennek 15 %-ában, 71.250,- Ft-
ban állapítja meg 2010. október 14. napjától. 
 

A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy Polics József polgármester költségátalány 
iránti igényérıl lemondott. 
 

A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az illetmény megállapításáról a Magyar 
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságát haladéktalanul tájékoztassa. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
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6. sz. napirend 
 
Önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl szóló rendelet 
módosítása 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
dr. Barbarics Ildikó jelezte, hogy a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság ülésén 
javasolta, hogy a külsı bizottsági tagok ne tiszteletdíjat kapjanak, hanem kerüljenek be 
a köztisztviselıi kedvezményes telefonkörbe, így munkájuk ellátása plusz költséget 
számukra nem jelent. A bizottság a javaslatot nem támogatta, helyette az elıterjesztett 
rendelet tervezet elfogadásával értett egyet. 
A bizottság kérte, hogy a hónap végén tartandó rendes testületi ülésre a rendeletek 
egységes szerkezetben kerüljenek a bizottsági tagok és a képviselık elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
22/2010. (X.15.)sz. 

r e n d e l e t e  
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉR İL 

szóló 28/2006. (X.16.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LCIV. tv. 17. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati 
rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A rendelet címébıl a „tiszteletdíjról” kifejezés, továbbá az 1. §, a 2. § (1) – (4) és (6) 
bekezdései, a 3. §, valamint az 5. § (1) bekezdése hatályát veszti.  
 

2.§ 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Komló, 2010. október 14. 
 

dr. Vaskó Ernı       Polics József 
címzetes fıjegyzı       polgármester 
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7. sz. napirend 
 
 
Egyebek 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a soron következı ülés 2010. október 
28-án lesz, du. 15 órai kezdettel. 
Tovább jelezte, hogy az október 23-i ünnepség megtartására a Színházban kerül sor, 
melyre a képviselık jelenlétére számítanak. 
 
 
 
A polgármester 10 óra 40 perckor az alakuló ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


