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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl 

 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
jelen van 12 fı képviselı. Minden távolmaradó távollétét igazolta. 
 
A polgármester 15 óra 2 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester a kiküldött napirendi pontok elfogadását javasolta, melyet a képviselı-
testület kézfeltartással – 12 igen szavazattal – elfogadott. 
 
Tájékoztatta a testületet, hogy a rendkívüli ülésre tekintettel nem készült beszámoló. 
 
 

1. sz. napirend 
 
A 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása 
folyószámla-hitel felvétele tárgyában 
 
Elıadó:   Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezetı, 
 
Polics József felkérte Aladics Zoltánt, ismertesse a szóbeli elıterjesztést, a határozati 
javaslat kiküldésre került. 
 
Aladics Zoltán az alábbiakat adta elı: 
„A költségvetés elıkészítése óta folyamatosan egyeztetünk számlavezetı bankunkkal, az 
OTP Bank Nyrt.-vel és más pénzintézetekkel önkormányzatunk tárgyévi költségvetésének 
finanszírozása tárgyában. A jelentıs hiány és az átalakulóban lévı szabályozási rendszer a 
gazdasági válsággal küzdı pénzpiacokat és azok intézményeit elriasztja önkormányzatunk 
finanszírozásától. Tavasszal még kétséges volt, hogy egyáltalán találunk-e megoldást a 
tárgyévi finanszírozásra. Az OTP Bank Nyrt. induló feltételeiben a kötvény kamatának 
jelentıs megemelése teljes körő értéken történı fedezettség biztosítása a kötvénybevétel 
felhasználásának felfüggesztése, ill. legfeljebb 500 millió Ft összegő folyószámla hitel 
biztosítása szerepelt. A képviselı-testület nyomon követhette azt az alkufolyamatot, 
melynek eredményeként sikeresen le tudtuk bonyolítani az 500 millió Ft-os rullírozó hitel 
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felvételét az UNICREDIT Banktól, le tudtuk szőkíteni a fedezetek körét, ill. egy évre 
tudtuk korlátozni a megkövetelt 1,6 %-os többlet kamatot.  
Sajnos, a kötvénybevételek szabad felhasználása tekintetében nem jártunk teljes sikerrel 
ezidáig, így ott még további tárgyalásokra van szükség. Az már most biztos, hogy a 
Komlói Szociális Nonprofit Kft. ingatlanjának megvásárlásához kapcsolódó fordított 
ÁFA tekintetében nem kívánják megadni a hozzájárulásukat. 
Annak érdekében, hogy az október közepén lejáró folyószámla hitelünk változatlan 
összegő megújítása elıl elháruljanak az akadályok, kérem a képviselı-testületet, hogy 
szavazza meg a mellékelt határozati sort.” 
 
Szarka Elemér szerint a hála nem politikai, nem is gazdaságpolitikai kategória, hiszen az 
a bank, amely 13-15 évvel ezelıtt mindent megtett, hogy az önkormányzat 
számlavezetését elnyerhesse, az a megváltozott körülmények között „cserbenhagyja” 
önkormányzatunkat, nem is beszélve arról, hogy több más, a városban jelenlévı 
pénzintézettel szemben az OTP nem, vagy alig támogatja a városon belüli egyéb 
kezdeményezéseket, civil szervezeteket. A 700 millió Ft-ra midenképpen szükségünk van, 
ezt az OTP is tudja. Az októberi lejárat miatt kényszerhelyzetben vagyunk.  
 
Dr. Barbarics Ildikó megkérdezte, mi értelme van az adóbevétel engedményezésének 
ebben a formában? 
 
Aladics Zoltán véleménye szerint semmi, hiszen a folyószámla szerzıdésben rögzített 
kötelmeken túlmenıen az önkormányzat számára semmi többlet kötelmet nem jelent. 
 
Kispál László vitatkozik ezzel, mert az engedményezés a vállalkozói szférában mást 
jelent. Javasolja, hogy ezt pontosan egyeztessék le. 
 
Polics József nem tartja érdeminek a problémát, ez a jellegő kötöttsége az 
önkormányzatnak idáig is megvolt.  
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság elfogadásra javasolja a határozatot. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselı-testület 9 
igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 

161/2011. (IX.20.) Kt. határozat 
 
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. A képviselı-testület az OTP Bank Nyrt.-vel folytatott egyeztetések eredményeként 

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozatát visszavonja. 



 3 

 
2. 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.  

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt.-vel a 

mellékelt levelének 1. pontjában szereplı a kötvény egyenleg zárolt betétben még 
rendelkezésre álló forrás részének felhasználására vonatkozó feltételek módosítása 
érdekében az alábbi témakörökben: 

 
 a./ A kötvényegyenleg felhasználása tekintetében visszamenıleges korlátozás  
 részleteinek módosítása, 

b./ Az egyes fejlesztések, felújítások, pénzeszköz-átadások (együttesen 
fejlesztési feladatok) tekintetében a kötelezettségvállalás/eredeti testületi 
döntés idıpontjában hatályos lehívási feltételek érvényesítése, beleértve 
mind a korábbi évek fejlesztéseihez kapcsolódóan áthúzódó, mind a tárgy 
évi költségvetés keretében elfogadott fejlesztési feladatokat. 

 
4. A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a már rendelkezésre álló, feladattal 

nem terhelt kötvénybevétel elsıdlegesen pályázathoz kapcsolódó, a mőködési 
kiadások tartós, hosszú távú csökkentését eredményezı bármely fejlesztési kiadás 
(beruházás, felújítás, fejlesztési célú pénzeszköz-átadás) céljára használható fel. 
 

5. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3., 4. pontok szerinti 
tárgyalások eredményérıl az októberi rendes testületi ülésen számoljon be. 

 
 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: Polics József polgármester 
 
6. 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 
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2. sz. napirend 
 
Létszámcsökkentési pályázat 2011. évi III. fordulója 
 
Elıadó:   Polics József polgármester 
Az elıterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezetı 
    Kiss Józsefné ügyintézı 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az általa javasolt 
kiegészítéssel, melyet a képviselı-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

162/2011. (IX.20.) Kt. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében – a 
Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési Bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta 
a Komló Város Önkormányzat által fenntartott intézmények létszámcsökkentésével 
kapcsolatos III. fordulós pályázatát. 
 
1) A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat III. 

ütemében a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola és a „Szilvási Nevelési-
Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola intézményekben az alábbi 
létszámcsökkentések kerüljenek benyújtásra: 

 

Intézmény neve 
2011. január 

1. 
nyitólétszám 

23/2011. (VI. 
24.) sz. rend. 

szerinti, 
jelenlegi 
létszám 

III. 
fordulóban 

szereplı 
létszámcsökke

nés 

Engedélyezett 
létszám a 
leépítést 
követıen 

Kökönyösi 
Oktatási Központ 
Szakközépiskola 

280 fı 271 1 270 

„Szilvási Nevelési-
Oktatási Központ” 

Óvoda és 
Általános Iskola 

87 83 1 82 

Önkormányzati 
összesen létszám: 

734 717 2 715 
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2) A Képviselı-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken 
foglalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli – foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési 
szerveinél, a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az igénylı fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs 
lehetıség. 

3) A Képviselı-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévı intézményeinek 
tervezhetı létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetıségét felülvizsgálta, és ennek 
ismeretében döntött az intézmények létszámcsökkentésrıl a 2011. évre vonatkozóan. 

4) A Képviselı-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig 
nem kerülnek visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

5) A Képviselı-testület utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy az álláshely megszőnését 
követıen, a soron következı 2011. évi költségvetési rendelet módosításkor vezesse át 
a létszámcsökkenést. 

6) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat III. 
fordulójában, a kifizetésre kerülı dolgozói juttatás visszaigénylésérıl intézkedjen. 

 
Határid ı:  2011. szeptember 27. 
Felelıs: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
  az érintett intézmény vezetıje 
 
Más hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést 15 óra 16 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


