
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

2011. szeptember 6-i rendkívüli ülésérıl 
 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
jelen van 12 fı képviselı. dr. Barbarics Ildikó, Makrai Lívia igazoltan, Kispál László 
igazolatlanul van távol. 
 
A polgármester 13 óra 34 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv.  
 
A polgármester meghívóban feltüntetett napirendeken túl javasolta 6. számú napirendként 
„A családi közösségi kezdeményezések és programok megerısítése – TÁMOP-5.5.1.B-
11/2 sz. pályázat (KBSK részére)”, valamint 7. számú napirendként „A családi közösségi 
kezdeményezések és programok megerısítése – TÁMOP-5.5.1.B-11/2 sz. pályázat – 
Nagycsaládosok Komlói Egyesülete” címő napirendek felvételét. Az elıterjesztések 
utólag írásban kiküldésre kerültek. (meghívóhoz csatolva) 
 
A polgármester a kiküldött napirendi pontokat az új napirendekkel együttesen szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Folyószámla-hitel felvétele és kötvény feltételek módosítása  
Elıadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2011. (IX.6.) Kt. határozat 
 



Folyószámla-hitel felvétele és kötvény feltételek módosítása 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a folyószámla-hitel felvétele és kötvény feltételek 
módosítása tárgyú elıterjesztést megtárgyalta. 
 
1. Képviselı-testület tudomásul veszi és elfogadja az OTP Bank Nyrt. 2. sz. melléklet 

szerinti levelének 2. és 3. pontjaiban szereplı feltételeket és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy ezen feltételek érvényesítése mellett a kötvény okirat módosítása és a 
700 MFt összegő egy éves futamidejő folyószámla-hitel keret 2011. október 18-i felvétele 
tárgyában teljes körően eljárjon.  

 
2. A kötvény okirat módosításának és az 1. pontban jóváhagyott egyéb szerzıdéses 

feltételek elfogadásának a feltétele az, hogy az OTP Bank Nyrt. mellékelt levelének 1. 
pontjában szereplı a kötvény egyenleg zárolt betétben még rendelkezésre álló forrás 
részének felhasználására vonatkozó feltételek megváltoztatására sor kerüljön az alábbiak 
szerint: 

 
a./ A kötvényegyenleg felhasználása tekintetében visszamenıleges korlátozás nem 

 érvényesíthetı. 
b./ Az egyes fejlesztések, felújítások, pénzeszköz-átadások (együttesen fejlesztési 

feladatok) tekintetében a kötelezettségvállalás/eredeti testületi döntés idıpontjában 
hatályos lehívási feltételek szerint kell eljárni, beleértve mind a korábbi évek 
fejlesztéseihez kapcsolódóan áthúzódó, mind a tárgy évi költségvetés keretében 
elfogadott fejlesztési feladatokat. 

c./ 2012. december 31-i határidı a keret terhére vállalható kötelezettség végsı 
határidejeként kerüljön meghatározásra, majd a tényleges megvalósítás során 
idıbeli korlát nélkül kerüljön engedélyezésre a zárolt keret lehívása. 

d./ A beruházások mellett – függetlenül attól, hogy pályázathoz kapcsolódik-e – 
támogatandó valamennyi az önkormányzat forgalomképes vagyonának növelése 
céljából végrehajtott fejlesztés és ahhoz kapcsolódó közvetlen és járulékos kiadás, 
továbbá a mőködési célú kiadások tartós, hosszú távú csökkentését eredményezı 
bármely fejlesztés. 

 
3. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplı, az önkormányzat 

tárgy évi költségvetésének végrehajtásához elengedhetetlen feltételek érvényesítése 
érdekében folytasson tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt-vel.  

 
 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
 
4. A képviselı-testület a kötvény kamatának további 1,6 % pontos megemelésébıl eredı 

többlet kamatkiadás fedezeteként költségvetésben szereplı kötvény és fejlesztési hitel 
kamat elıirányzatot jelöli meg. 

 



 Utasítja a jegyzıt, hogy a tárgy évet érintı kamat fizetési kötelezettség fedezetéül 
szolgáló elıirányzatot a tényleges kamatfizetést követı elsı költségvetési 
rendeletmódosításon – ténynek megfelelıen - vezesse át, illetve a kamatmarge 
megemelését a következı évi költségvetési rendelet elıkészítése során szerepeltesse.  

 
 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

2. sz. napirend 
 

Tájékoztató ÖNHIKI-s pályázatról  
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Borbás Sándor elmondta, hogy korábban már többször hangsúlyozta a városvezetés, 
valamint a Fidesz frakció is, hogy állami, kormányzati segítség nélkül a város nem tud 
kijönni abból a bajból, amiben jelenleg van. Véleménye szerint az ÖNHIKI-s pályázati 
lehetıség is egy eszköz, amely eddig nem volt adott a városnak. Polics József, mint 
országgyőlési képviselı módosító javaslatot nyújtott be az országgyőlésnek, melyet el is 
fogadtak, ezáltal megnyílik annak a lehetısége, hogy Komló Város Önkormányzata is 
részesüljön ebbıl a pályázati pénzbıl. 
 
Polics József elmondta, hogy a pályázatot szeptember 12-ig kell benyújtani, hogy a város 
egyáltalán esélyt kapjon arra, hogy részesüljön a támogatásból. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

155/2011. (IX.6.) Kt. határozat 
 

az ÖNHIKI-s pályázatról szóló tájékoztató elfogadása 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – az ÖNHIKI-s pályázat ismételt benyújtásáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az ÖNHIKI-s pályázat 1. fordulója során nem 

nyert el támogatást, mivel nem felelt meg a törvényi feltételeknek. 
 
2. A képviselı-testület tájékozódott a törvényi feltételek megváltozásáról és a támogatási 

igény ismételtbenyújtását határozza el. 
  



 Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt polgármesteri nyilatkozat megtételével járuljon 
hozzá a pályázat sikeréhez. 

 
 Utasítja a jegyzıt, hogy a pályázat határidıre történı elıkészítésérıl és benyújtásáról 

gondoskodjon. 
 
 Határidı: 2011. szeptember 12. 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
3. A képviselı-testület a 4/2011. (III.1.) BM rendelet 8. sz. mellékletének megfelelıen 

nyilatkozik: 
 
3/1. Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXI. tv. 6. sz. melléklet 2. pontja alapján támogatási 
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
támogatására. 

 
3/2. Komló Város Önkormányzat képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következı nyilatkozatot teszi: 

 
I.a. A települési önkormányzat lakosság száma 2010. január 1-jén 1000 fı feletti. 
 
II.a. A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 

535.000 e Ft összegő bevételt tervezett. 
 
III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 1.595.707 e Ft összegő mőködési 

célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben meghaladja az Ötv. 88. § 

(2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát. 
 
V.b. Az önkormányzat az Ötv. szablyai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
V.c. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
 
4. A 4/2011. (III.1.) BM rendelet 8. sz. melléklete szerinti, a formahatározat 2.IV. pontja 

szerinti nyilatkozatban foglaltaknak Komló Város Önkormányzata önhibáján kívül sem 
2010., sem 2011. években nem felel meg és e tényre kifejezetten felhívja a Magyar 
Államkincstár, illetve a pályázat elbírálásáért felelıs minisztériumok figyelmét. 

 
 
 
 
 



N Y I L A T K O Z A T  
 

 
Alulírott, Polics József Komló város polgármestereként akként nyilatkozom, hogy Komló Város 
Önkormányzata 2011. évben a korábbi években vállalt adósságot keletkeztetı kötelezettségek, 
különös tekintettel a felvett hitelek és kötvénytartozás összegén túlmenıen többlet kötelezettséget 
nem vállal. Kizárólag a korábbi évrıl áthúzódó rövidlejáratú hitelkeretek változatlan összegő 
megújítására kerül sor. 
 
Jelen nyilatkozatot a Komló Város Önkormányzata által a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. sz. melléklet 2. Önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok támogatása alcímhez kapcsolódó 2. fordulós támogatási igény 
kapcsán tettem. 
 
Komló, 2011. szeptember 6. 
 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 

3. sz. napirend 
 
Önkormányzati adószám megkérése  
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

156/2011. (IX.6.) Kt. határozat 
 
 

Önkormányzati adószám megkérése 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – az önkormányzati adószám megkérésérıl szóló elıterjesztést 
megtárgyalta. 
 



1. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar 
Államkincstár illetékes Baranya Megyei Igazgatóságánál Komló Város Önkormányzat 
(7300 Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100) adóalany részére önkormányzati 
adószám generálását.  

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy járjon el az OTP Bank Nyrt-nél, mint 

önkormányzatunk számlavezetı bankjánál „Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala” címő számla/alszámla megnyitása tárgyában, melyet számlakörhöz tartozó 
számlaként kér rögzíteni.  

 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a számlanyitáshoz kapcsolódó technikai jellegő 
feladatok elvégzésérıl gondoskodjon, továbbá intézkedjen a polgármesteri hivatal NAV-
nál rögzített adatainak értelemszerő módosításáról. 

 
3. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az adóalanyként történı bejelentkezés 

során teljes körően nyilatkozzon mind az önkormányzat, mind a polgármesteri hivatal 
bejelentkezése, adatmódosításai tekintetében.  

 
4. Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy az önkormányzat érintett partnereit, különös 

tekintettel a támogatásokat folyósító szervezeteket, haladéktalanul tájékoztassa a 
változásokról, illetve szükség esetén kezdeményezze a támogatási szerzıdések 
módosítását.  

 
5. Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy gondoskodjon az alábbi szakfeladatoknak az SZMSZ 

II/A. számú függelékeként történı feltüntetésérıl:  
 

- 370000 Szennyvíz győjtése tisztítása, elhelyezése 
- 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 841112 Önkormányzati jogalkotás 
- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
  tevékenysége 
- 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
  összefüggı szolgáltatások 
- 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
- 889969 Egyéb speciális ellátások 

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



4. sz. napirend 
 

Alapító okiratok módosítása  
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

157/2011. (IX.6.) Kt. határozat 
 

Alapító okiratok módosítása 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében – az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta 
az önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények alapító okirata módosítását. 
 

1.) A képviselı-testület hozzájárul, hogy a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
7300 Komló, Alkotmány u. 2. szám alatti intézmény alapító okiratában a sajátos nevelési 
igényő gyermek, tanuló meghatározásánál a közoktatási törvény által módosított 
szövegrész kerüljön beillesztésre a sajátos nevelési igényő gyermek és tanuló 
meghatározásánál: 
 
„ sajátos nevelési igényő az a gyermek, tanuló: aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével 
küzd.” 

 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola alapító okiratában a sajátos nevelési igényő 
gyermekek tanulók fogyatékossági típusai feladat-ellátási helyenként meghatározásra kerültek. 
Azon fogyatékossági típusoknál, ahol szerepel az „organikus okra visszavezethetı, vagy az 
organikus okra vissza nem vezethetı” kifejezés, azok a törvény 2011. szeptember 1. napjától 
hatályos szövegének megfelelıen törlésre kerülnek. A fogyatékossági típus meghatározás többi 
része változatlan marad. 
 

2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 7300 
Komló, Gagarin u. 4. szám alatti oktatási intézmény alapító okiratában a sajátos nevelési 
igényő gyermek, tanuló meghatározásánál az alábbi szövegrész kerül beillesztésre a 
korábban szereplı sajátos nevelési igényő gyermek és tanuló meghatározása helyett: 



„ sajátos nevelési igényő az a gyermek, tanuló: aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével 
küzd.” 

 
Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda alapító okiratában a 
sajátos nevelési igényő gyermekek tanulók fogyatékossági típusai feladat-ellátási helyenként 
meghatározásra kerültek. Azon fogyatékossági típusoknál, ahol szerepel az „organikus okra 
visszavezethetı, vagy az organikus okra vissza nem vezethetı” kifejezés, törlésre kerülnek. A 
fogyatékossági típus meghatározás többi része változatlan marad. 
 

3.) A Komló Város Önkormányzat „Szilvási Oktatási-Nevelési Központ” Óvoda és 
Általános Iskola 7300 Komló, Függetlenség u. 28. szám alatti intézmény alapító 
okiratában a sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló meghatározásánál az alábbi 
szövegrész kerül beillesztésre a korábban szereplı sajátos nevelési igényő gyermek és 
tanuló meghatározása helyett: 
 
„ sajátos nevelési igényő az a gyermek, tanuló: aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével 
küzd.” 

 
Komló Város Önkormányzat „ Szilvási Nevelési- alapító okiratában a sajátos nevelési igényő 
gyermekek tanulók fogyatékossági típusai feladat-ellátási helyenként meghatározásra kerültek. 
Azon fogyatékossági típusoknál, ahol szerepel az „organikus okra visszavezethetı, vagy az 
organikus okra vissza nem vezethetı” kifejezés, törlésre kerülnek. A fogyatékossági típus 
meghatározás többi része változatlan marad. 
 

4.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 7300 
Komló, Templom tér 2. szám alatti intézmény alapító okiratában a sajátos nevelési 
igényő gyermek, tanuló meghatározásánál az alábbi szövegrész kerül beillesztésre a 
korábban szereplı sajátos nevelési igényő gyermek és tanuló meghatározásánál: 
 
„ sajátos nevelési igényő az a gyermek, tanuló: aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a.) testi, érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 
viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével 
küzd.” 

 



Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda alapító 
okiratában a sajátos nevelési igényő gyermekek tanulók fogyatékossági típusai feladat-ellátási 
helyenként meghatározásra kerültek. Azon fogyatékossági típusoknál, ahol szerepel az 
„organikus okra visszavezethetı, vagy az organikus okra vissza nem vezethetı” kifejezés, 
törlésre kerülnek. A fogyatékossági típus meghatározás többi része változatlan marad. 
 

5.) A képviselı-testület az oktatási intézmények alapító okiratában a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bek. 29. pontja sajátos nevelési igényő gyermek és 
tanuló meghatározását a törvényben meghatározott szerint pontosította, a módosító 
okiratokban szereplı változások átvezetéséhez hozzájárul. 

 
6.) A képviselı-testület az oktatási intézmények egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

jóváhagyja, és felkéri a címzetes fıjegyzıt, hogy a Magyar Államkincstár felé a változást 
jelentse be. 

 
7.) Az alapító okiraton történı módosítások 2011. szeptember 1. naptól kerülnek átvezetésre, 

a Magyar Államkincstár bejegyzését követıen válik hatályossá. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 

5. sz. napirend 
 
Szociális feladatellátás átszervezése 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezetı 
  Kasziba Zsuzsanna  ügyvezetı 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, valamint az egészségügyi és szociális 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Tánczos Frigyes Attila elmondta, hogy az engedélyeztetés bonyolult, de már közel 
állnak hozzá , hogy megkapják. Megköszönte a hivatal munkáját. 
 
Polics József véleménye szerint minden átszervezésnek meg van a maga tanulsága. 
Sajnálatosnak találta, hogy voltak olyan dolgozók, akiknek felajánlották a munkát, a 
korábbi feltételekkel, de nem fogadták el. Bízik abban, hogy minden nyitott kérdés 
tisztázódott az elmúlt hónapokban és október 1-tıl nyugodt, konszolidált környezetben 
történhet az idısökrıl való gondoskodás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



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

158/2011. (IX.6.) Kt. határozat 
 

Szociális feladatellátás átszervezése 
 
A képviselı-testület a – polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint az egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével − 
megtárgyalta a szociális feladatellátás átszervezése tárgyú elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület 119/2011. (VI. 23.) számú határozatának 5. pontjában foglalt 
fizetési kötelezettséget meghaladó kifizetési kötelezettségeket a Komlói Szociális 
Nonprofit Közhasznú Kft. köteles átütemezni 2012. március 15. napjáig. Ezen 
átütemezett kötelezettségek fedezetének biztosításáról a képviselı-testület a 2012. 
évi költségvetési rendelet elfogadása során dönt. 

 

Határid ı: azonnal (a kötelezettségek átütemezésére), illetve értelem szerint 
Felelıs: Polics József   polgármester 

dr. Vaskó Ernı   címzetes fıjegyzı 
Kasziba Zsuzsanna   ügyvezetı 

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy alapítói határozatban szólítsa fel a 

Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft-t arra, hogy a szociális és gyermekvédelmi 
feladat-ellátáshoz szükséges eszközöket 2011. október 1. napjától határozatlan idıre adja 
bérbe „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. részére azzal, hogy a befolyt 
bérleti díj biztosít a jövıben fedezetet a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 
adósságszolgálatára és alapmőködési költségeire. A bérleti díj összegét évente az 
adósságszolgálat változásának figyelembevételével felül kell vizsgálni. 

 
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti díj összegét „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. részére mőködési pénzeszköz átadás formájában 
megtéríti. A 2,7 MFt összegő tárgyévi mőködési pénzeszközátadás fedezeteként a 2010. 
évi normatíva-felülvizsgálat évközi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 
elıirányzatot (mőködési céltartalék) határozza meg. 2012-tıl a mőködési célú 
pénzeszközátadást a mindenkori városi költségvetésben tervezni kell. Utasítja a jegyzıt, 
hogy a tárgyévi elıirányzat-változás átvezetésérıl a soron következı rendelet-
módosításkor gondoskodjon, illetve az 1. és 2. pontban vállalt kötelezettségeket a soron 
következı évek költségvetési rendeleteinek összeállítása során igényként szerepeltesse. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József   polgármester 

dr. Vaskó Ernı   címzetes fıjegyzı 
Kasziba Zsuzsanna   ügyvezetı 
dr. Tánczos Frigyes Attila  ügyvezetı 



3. A képviselı-testület, mint a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 
egyszemélyes társaság kizárólagos tulajdonosi jogainak gyakorlója 2011. október 
1. napjától 2011. december 31. napjáig tartó idıszakra Kasziba Zsuzsannát a 
társaság ügyvezetıjének ismételten megválasztja, az ügyvezetıi feladatok 
ellátásával a fenti idıtartamban megbízási díj megállapítása nélkül, de az igazolt 
költségek (így különösen a telefonhasználat 20%-a feletti részének és a saját 
gépjármő használatával felmerült költségek) megtérítésével megbízza.  

 
Felhatalmazza a polgármestert az ügyvezetı megválasztásáról szóló alapítói 
határozat kibocsátására és a megbízással összefüggı dokumentumok aláírására. 
Felhívja az ügyvezetést a társaság alapító okiratának módosításával összefüggı 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: 2011. szeptember 30.  
Felelıs: Polics József    polgármester 

Kasziba Zsuzsanna  ügyvezetı 
 

4. A képviselı-testület jóváhagyja Komló Város Önkormányzata, valamint a „Szent 
Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött feladat-ellátási 
szerzıdést az elıterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, melyet a 
képviselı-testület 119/2011. (VI. 23.) számú határozat 6. pontjában adott 
felhatalmazás alapján a polgármester 2011. augusztus 26-án aláírt. 

 
5. A képviselı-testület jóváhagyja Komló Város Önkormányzata, valamint a Komlói 

Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött adásvételi szerzıdést az 
elıterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, melyet a képviselı-testület 
140/2011. (VII. 28.) számú határozat 1. pontjában adott felhatalmazás alapján a 
polgármester 2011. augusztus 15-én aláírt. 

 















 



6. sz. napirend 
 
A családi közösségi kezdeményezések és programok megerısítése – TÁMOP-5.5.1.B-11/2 sz. 
pályázat (KBSK részére) 
Elıadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Komlói Bányász Sportegyesület 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Makra Istvánné elmondta, hogy az energiahatékonyság fokozása és a város-rehabilitáció 
mellett nagyon fontos az emberi közösségek támogatása. Örömmel fogadta a pályázati 
lehetıséget, mely a hátrányos helyzető térségekben lévı igencsak hátrányos helyzető családok 
életminıségének javításában nagy segítséget fog nyújtani.  
 
Kupás Tamás Levente, mint a KBSK alelnöke elmondta, hogy szükség van ilyen pályázatokra, 
minden lehetıséget meg kell ragadni, hogy pénzt szerezzenek a városnak. Kérte a testület 
támogatását. 
 
Borbás Sándor elmondta, hogy a pályázatban szereplı célkitőzések jól illeszkednek az Ifjúsági 
Cselekvési Tervbe. A pályázaton való részvételt támogatta. 
 
Jégl Zoltán jelezte, délután 15 órakor kezdıdik a civil vezetık fóruma, melyen a pályázatíró is 
jelen lesz. Minden képviselıt várnak a tájékoztatón. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2011. (IX.6.) Kt. határozat 
 

A családi közösségi kezdeményezések és programok 
megerısítése– TÁMOP-5.5.1.B-11/2 sz. pályázat (KBSK részére) 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság véleménye alapján – megtárgyalta „A családi közösségi kezdeményezések és 
programok megerısítése” címő pályázat KBSK szándéknyilatkozat iránti kérelmét. 
 

1. Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.) biztosítja a Komlói Bányász 
Sportegyesület, mint pályázót (7300 Komló, Pécsi út 44.), hogy „A családi közösségi 
kezdeményezések és programok megerısítése” címő, TÁMOP-5.5.1.B-11/2 azonosító 
számú pályázati kiírás keretében tervezett pályázatának megvalósításában együttmőködik, 
az erre irányuló szándéknyilatkozatot kiadja. 

 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Polics József  polgármester 



7. sz. napirend 
 

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerısítése – TÁMOP-5.5.1.B-11/2 sz. 
pályázat – Nagycsaládosok Komlói Egyesülete  
Elıadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Nagycsaládosok Komlói Egyesülete  
 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2011. (IX.6.) Kt. határozat 
 

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerısítése – TÁMOP-5.5.1.B-11/2 sz. 
pályázatról – Nagycsaládosok Komlói Egyesülete 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a Polgármester elıterjesztésében – az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének figyelembe vételével megtárgyalta 
a Nagycsaládosok Komlói Egyesülete együttmőködési szándéknyilatkozat iránti kérelmét. 
 

1.) Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.) biztosítja a Nagycsaládosok 
Komlói Egyesületét (7300 Komló, Zobáki út 8.), mint pályázót, hogy „A családi 
közösségi kezdeményezések és programok megerısítése” címő, TÁMOP-5.5.1.B-11/2 
azonosító számú pályázati kiírás keretében tervezett pályázatának megvalósításában 
együttmőködik, az erre irányuló szándéknyilatkozatot kiadja. 

 
2.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 

 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Polics József  polgármester 
 
 
A polgármester az ülést 14 óra 56 perckor lezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


