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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

2011. szeptember 29-i ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
jelen van 14 fı képviselı. Molnár Zoltánné jelezte, hogy az ülésre késve érkezik. 
 
A polgármester 15 óra 1 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester 23. sz. napirendként „Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmő 
kapcsán megnyitandó alszámla” címő napirend felvételét javasolta. 
 
A polgármester a kiküldött napirendi pontokat – a javasolt módosítással együttesen – 
szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület kézfeltartással – 14 igen szavazattal –
elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Polics József  polgármester 
 
E-mailen kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester beszámolója az elmúlt 
idıszakban végzett tevékenységérıl (elıterjesztéshez csatolva). 
 
Polics József elmondta, hogy a nap folyamán Bencsik János államtitkár úr volt a 
vendége, akivel megtekintették a KEOP beruházásokat, illetve Sikondán megnyitottak 
egy most induló KEOP beruházást. 
 
Borbás Sándor a sikondai pályázati beruházásról érdeklıdött. 
 
dr. Barbarics Ildikó  kéri, hogy a polgármesteri, alpolgármesteri beszámoló is kerüljön 
fel az internetre. 
A megváltozott munkaképességőeket foglalkoztatókkal kötendı támogatási szerzıdés 
még nem minden esetben került aláírásra. Van-e határidı, meddig tartják rendelkezésre a 
támogatást? Jelezte, hogy a cégek neve rosszul szerepel az elıterjesztésben. Arról 
érdeklıdött, hogy meddig ellenırzik vissza a cégeket. A Hektor Tex Kft-nél augusztus 
24-én végrehajtást jegyeztek be. A cégkivonaton ez látható.  



Az Apollo Speed Kft. jelenlegi neve Flock Dekor. Com Kft., ami már május 30-án be volt 
jegyezve. Kéri, hogy a jövıben helyesen kerüljenek a cégnevek az elıterjesztésbe annak 
érdekében, hogy utánuk lehessen nézni. 
A Városgazdálkodási Zrt. jegyzıkönyvében nem szerepel, hogy kivel szerzıdnek, kivel 
tárgyalnak a saját üzemanyag kút létrehozása kapcsán. Arról érdeklıdött, hogy az 
illetékes hatóságokat nem elıre kellene-e megkeresni? Részletes tájékoztatást kért ez 
ügyben. A kúttal kapcsolatban tárgyaltak-e már a Komló-Víz Kft-vel a közös 
használatról, felmérték-e milyen plusz költségekkel jár? 
 
Tasnádi László a Tompa Mihály Utcai Gyógypedagógia Módszertani Központot ért 
„légpuskás lövöldözésrıl” és „gyerekcsínyekrıl” beszélt. Arról érdeklıdött, hogy mit 
lehet tenni a jobb közbiztonság érdekében. A felújítás az intézménynek évi 1 millió 
forintjába kerül, melyet saját keretébıl kell biztosítani. Bár a feljelentések megtörténtek, 
jelentıs intézkedés, változás nem történt. Az intézmény vezetıje arról tájékoztatta, hogy 
kicsit javult a helyzet, nincs annyi atrocitás a környéken, de ez nem jelenti azt, hogy a 
probléma megoldódott volna. A városvezetés és a körzet képviselıje milyen lépéseket 
tesznek, hogy ez az állapot véglegesen megszőnjön? 
Azt a tájékoztatást kapta, hogy a tornaterem üvegtéglája is megrongálódott, melynek 
helyreállítása csak úgy lehetséges, hogy le kell bontani az épület egy részét. Felajánlotta a 
Jobbik segítségét. 
A Solar Kft-rıl érdeklıdött, megtörténik-e a novemberi átadás, miért áll az építkezés, stb. 
 
Kispál László arról érdeklıdött, hogy polgármester úr tud-e segíteni a Solar Kft. elakadni 
látszó beruházásánál. A munkanélküliségi ráta Komlón 20,6 %, Sellyén 16,6 %, a 
leszakadó Ormánság is jobb helyzetben van, mint Komló. Kb. 800 fı vesz részt a 
közmunkaprogramban, így effektív 30 %-os a munkanélküliség Komlón. Történik-e 
valamiféle elırelépés a munkanélküliség tekintetében.  
A városban az a hír járja, hogy jövıre nem lesz kórusfesztivál. Igaz-e, hogy a jövıben 
errıl is lemond a város? 
A volt vásártéri terület kezeletlen, kaszálatlan. Az amerikai futball csapat nem tartja 
rendben a területet, ahogy ígérték.  
A VG Zrt. vezetıjének megszavazták a féléves prémiumot. Számításai szerint a prémium 
összege meghaladja az 1,2 m Ft-ot. Kapott-e Komlón óvoda, iskola középiskola 
intézményvezetıje, komlói cég félévkor 1 millió forintot meghaladó prémiumot? Ha 
kapott az igazgató, akkor mennyit kaptak a dolgozók?  
Polgármester úr végez-e mőszaki ellenıri tevékenységet a polgármesteri, parlamenti 
munkája mellett? Azt mondják Szilvásban látják társasházi képviselıkkel házakat 
végigjárni.  
A város gépjármővét hétfınként parlamenti munkája ellátása érdekében használja. Hogy 
számol el ezzel a használattal? 
Kifogásolta, hogy a szentlırinci lobbi partin alpolgármester úr vett részt, akinek sem 
városvezetési, sem vállalkozói múltja nincs. Miben tudta a lobbi partin segíteni a város 
érdekét? Miért nem a polgármester úr vett részt a partin? 



dr. Makra Istvánné a közbiztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy az ifjúsági ırjáratot 
szervezık tábora már két alkalommal összeült, a Család és Ifjúsági Irodát Fehér Imre, a 
Polgárırséget Deák Imre képviselte. Nagyon sok segítséget kapnak, többek között a 
hatósági irodától és a gyámügytıl is. A járırözés hétvégén fog indulni, sok érdeklıdı 
volt, több mint 40 fı önkéntes jelentkezett. Igyekezni fognak eljutni a város minden 
részére és együtt dolgozni az önkormányzati képviselıkkel. Több képviselı is vállalt 
ırjáratozást, melyért köszönetet mondott nekik.  
 
Polics József elmondta, hogy valóban 20,6 %-os a munkanélküliség Komlón, de volt már 
26 % és 19,6 % is. Közmunka 10-20 éve van, akkor is befolyásolták a számokat. Komlón 
a munkanélküliségi ráta egy viszonyszám és nem tükrözi a tényleges munkanélküliséget. 
Az elmúlt idıszakban 5 %-ot csökkent a munkanélküliség, de az elmúlt idıszak 
hiányosságait nem lehet rövid idı alatt, egy ciklus alatt helyrehozni. 
Tudomása szerint a kórusfesztivál kérdésében még nem hozott döntést a testület. 
Korábban is elıfordult, hogy nem 2 évente rendezték meg a fesztivált. Legkésıbb a 
költségvetés koncepciója során dönt a testület a jövı évi rendezvényekrıl. Át kell 
gondolni, hogy mire, mennyi összeget fordít a város.  
A prémiumok kifizetése célfeladathoz kötött, így történtek korábban is a kifizetések és 
most is. A tulajdonosok ítélték meg, hogy prémiumot fizetnek.  
A Solar Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat odaadta a telket támogatás 
címén, „kockázat nélkül”. Nem az az érdeke a képviselı-testületnek, hogy a beruházás ne 
valósuljon meg. Az alapok le vannak téve, az acél vázszerkezet és a rákerülı panel 
szerelési ideje 2 hét. A vállalkozó azt közölte, hogy a beruházás november 30-ig be fog 
fejezıdni, az épület állni fog. 
Elmondta, hogy végez mőszaki ellenıri tevékenységet. Vannak 2007-es szerzıdései, amik 
úgy indultak, hogy elıkészítı pályázat, közgyőlés, pályázati anyag összeállítása, 
benyújtása, stb. Mindenki által köztudott, hogy korábban ebbıl élt. A korábban elkezdett 
munkákat be kívánja fejezni, ebbıl a városnak nem lesz kára. Komlón nincs más, aki 
komlóiként mőszaki ellenıri tevékenységet végezne. 
A gépkocsi-használattal kapcsolatban azt a választ adta, hogy amit megcéloztak 
megtakarításként a költségvetésben e téren, el fogják érni.  
Lobbi partival kapcsolatban elmondta, hogy azért nem tudott részt venni, mert 
Budapesten volt egy egyeztetés, ahol nemzetközi szakemberek részvételével egyeztettek a 
mázai, nagymányoki tisztaszén technológián alapuló bányanyitás lehetıségérıl. Úgy 
gondolta, hogy Komló város érdekét itt jobban képviseli, sokkal fontosabb a városnak és 
a környezetnek e programon való részvétel, mint a lobbi parti, ahol elsısorban hatósági 
emberek és egy-két cég vezetıje van jelen.  
A "Piros Iskola" kapcsán elmondta, hogy amikor elıször megkereste a Pannon Tv, 
felhívta a rendırkapitányt, hogy mi a helyzet a területen. Sajnálatosnak tartja, hogy egy 
több évvel ezelıtt, egy alkalommal történt fegyverhasználatot most próbálnak 
felhasználni hangulatkeltésre. A probléma élı, csak azt kell tudomásul venni, hogy a 
rendırség és a polgárırség is akkor tud lépni, ha vannak bizonyítékok. Kérte a 
rendırséget, polgárırséget, hogy több figyelmet szenteljenek a területnek. 



Összefogásra van szükség, kérte az intézményeket tegyék meg a szükséges jogi lépéseket. 
VG Zrt. tervezett üzemanyag kútjával kapcsolatban kiemelte, hogy a kút telepítésével 20 
% körüli forrást lehet megtakarítani, ezáltal nem kell 1-2 évig emelni a hulladékszállítási 
díjat. A VG Zrt. folytatott tárgyalásokat önkormányzati cégekkel, illetve az 
önkormányzattal, hogy ott tankoljanak. A taggyőlésen került szóba a jövedéki adó és 
ezáltal nem javasolták, hogy a VG Zrt. értékesítési tevékenységet folytasson, mert a 
haszon, többszöröse lehet a büntetés.  
Egy mobil kút lesz telepítve, melybıl már százat telepítettek az országban. Az a cég fogja 
az engedélyeket beszerezni, akik telepítik a kutat.  
A foglalkoztatási támogatásban részesülı gazdasági társaságok nevei és a támogatási 
szerzıdésben szereplı nevek idıvel változnak. Amikor a kérelmet beadják, akkor történik 
a cég ellenırzése, még mielıtt a testület elé kerül. Megköszönte az észrevételt és kérte 
jegyzı urat, hogy a jövıben figyeljenek a névváltozásokra.  
Az államtitkári látogatással kapcsolatban elmondta, hogy az Erımőben kezdték a napot, 
ahol tájékozódtak az erımő helyzetérıl gazdasági, mőszaki és egyéb területeken. 
Államtitkár úr Sikondán bejelentette, hogy Komlón nem lesz távhıdíj emelés, marad a 
jelenlegi szinten. Délután aláírásra kerül a távhıszolgáltatók támogatására vonatkozó 
rendszer, mely alapján a Komlói Főtıerımő Zrt. is támogatásban fog részesülni. 
Tájékoztatót adott az államtitkár úr arra vonatkozóan is, hogy milyen pályázati 
lehetıségek jönnek szóba az elkövetkezendı idıszakban mind az energiacsökkentési, 
mind a termelési oldalon. Továbbra is lesznek uniós támogatások, az Erımőben a 
geotermikusra próbálnak koncentrálni és reményeik szerint ezzel tovább tudják majd 
csökkenteni a költségeket. Megtekintette a sportcsarnok és a múzeum építkezését és 
mindenhol kiemelte, hogy mintaértékő ami Komlón történik, hogy a beruházást komlói 
cégek, komlói emberek végzik és a kapott állami és saját forrásokat a városban 
hasznosítják.  
Október 7-én Drezdában kerül sor a következı találkozóra, mely a tisztaszén 
technológiára alapozott együttmőködést hivatott elıkészíteni Németország, 
Lengyelország, Csehország és Magyarország között. 
A sikondai szanatórium az elmúlt években többször került a bezárás közelébe, az Orbán 
Kormány azzal, hogy a létesítményt fenntartja, korszerősíti, fejleszti, elismerte a 
bányászok múltját és tevékenységét. Jelenleg még egy kútfúrási pályázat van szakértıi 
véleményezés alatt, reményeik szerint az is sikeres lesz.  
Ha a tisztaszén technológiára vonatkozó nemzetközi együttmőködés eredményre vezet, 
akkor legkésıbb az évtized végén elkezdıdhet a bányászati tevékenység Mázán.  
25 éve nem volt arra példa, hogy egy nemzeti energetikai stratégiában ott van a szén, mint 
jövı energiahordozója. Véleménye szerint ez Komló és térségének olyan üzenet, ami 
további erıt és hitet ad. 
Hétfın miniszterelnök úrnak átadta azt az összefoglaló anyagot, ami az egy évvel ezelıtti 
látogatása óta a mázai bányával kapcsolatos jelenlegi elıkészületekre vonatkozik. Az 
egyeztetések tovább folytatódnak. 
 
 



Simon János a "Piros Iskola" kapcsán Tasnádi képviselı úr által feltett kérdéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy mivel ı a terület képviselıje, igazgató asszonnyal több 
ízben beszélt és érdeklıdött a problémákról telefonon és személyesen is.  
A rongálással kapcsolatban elmondta, hogy lefestették a falat, a korlátot, lépcsıt 
javítottak, és a héten egyeztetett a Városgondnoksággal, hogy a Kazinczy utcai lakók 
bevonásával tegyék rendbe a területet.  
A légpuskával történt lövés egyszeri, speciális eset volt.  
A jövıben, ha valami rendbontás elıfordul, és hozzá fordulnak segítségért, mindent meg 
fog tenni az ügy rendezése érdekében. Ehhez azonban az kell, hogy tájékoztassák. 
 
Kispál László írásbeli tájékoztatást kért jegyzı úrtól, hogy mennyire összeegyeztethetı, 
hogy a polgármester mőszaki ellenıri feladatokat lát el pályázati pénzek fölött 
diszponálva. Arról is írásbeli választ kért jegyzı úrtól, hiszen közérdekő adat, hogy a 
Városgazdálkodás igazgatójának féléves prémiuma mekkora összeg és Komlón melyik 
intézmény (kórháztól a bölcsıdékig), illetve ki kapott még féléves prémiumot? 
A lobbi partival kapcsolatban elmondta, hogy évek óta a polgármesterek vettek ezen részt. 
Tessék annyi feladatot felvállalni, hogy oda tudjon érni.  
A budapesti meghívást, mint parlamenti képviselı kapta, nem Komló város 
polgármestereként. Sajnálatos módon a bányanyitás Komlót nem sokban érinti, talán majd 
a jövıben oktatásban, egyebekben mégis.  
A parlamenti munkához ne csak a városi gépkocsit használja, hanem pl. a kisvaszarit, 
mázait, hiszen az is parlamenti képviselıi terület. Ez ne Komlót terhelje. 
 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy az önkormányzati törvény pontosan meghatározza, 
hogy milyen tevékenységet folytathat a polgármester. A korábbi szerzıdések 
vonatkozásában úgy gondolja, hogy amikor polgármester lett, akkor azoknak ott vége 
kellett volna, hogy legyen, de jegyzı úr majd megadja a pontos írásos választ. 
Attól, hogy most a Fidesz elkezdett a bányákkal foglalkozni, nem kell „hasra esni”, hiszen 
a bányabezárás idıszaka épp a Fidesz kormányzás idıszakára esett. 
A sikondai szanatóriummal kapcsolatban elmondta, hogy pontosan Páva Zoltán 
polgármester volt az, akinek a közbenjárására az elmúlt ciklusban a Gazdasági 
Minisztériummal egyeztetve sok vita után végre eldöntötték, hogy a szanatórium melyik 
minisztérium alá tartozik és az ı polgármestersége alatt került sor az új vezetı 
kinevezésére. A szanatórium bezárása akkor már szóba se került, a továbbmőködés már 
az elızı kormányzás alatt biztosítva volt.  
Meglepıdve tapasztalta, hogy a számlázás kérdésében a VG Zrt. cégvezetıje a társasházi 
számlázásra akar visszatérni. Mint ismert, vannak társasházak ahol egyben fizetik a 
szemétdíjat és vannak, ahol személyre szólóak a számlák. Az elmúlt ciklusban a "szocik" 
legnagyobb bőne majdhogynem az volt, hogy a vízdíjak társasházi számlázása során 
egyben kívánták a kintlévıséget a társasházi számláról leemelni. Korábban Folkner úr is 
azt támogatta, hogy ez így helytelen, hogy mások fizessenek azért, ha valaki nem fizeti 
meg a díjat. Most ugyan ez lenne a VG Zrt-nél, ami a cégnek egy kényelmes álláspont 
lenne. A szemétdíj azonban adók módjára behajtható tartozás.  



Véleménye szerint meg kell tenni a lépéseket a személyek ellen, nem szabad visszalépni 
úgy, mint ahogy volt a Vízmő esetében is.  
Tudomása szerint polgármester úr benyújtott egy módosító indítványt, hogy a vízdíjak 
érvényesíthetısége változzon. Errıl kért tájékoztatást.  
A VG Zrt. árbevételének növekedésével kapcsolatban cégvezetı úr azt mondta, hogy 
felvette a kapcsolatot jegyzı úrral és az adóiroda vezetıjével ezért történt ez a növekedés. 
Korábban ilyesmi nem történt? Meglátása szerint ez egy jól hangzó mondat, lehet, hogy a 
prémium felvétele miatt. Azonban ez mind jegyzı úrra, mind az adóiroda vezetıjére 
sértı.  
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy az utólagosan kiküldött anyagok internetre való 
felkerülésérıl a jövıben gondoskodni fognak. 
Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban írásos választ fognak adni. A polgármester úr 
jelenleg is tervez, ezt a tevékenységet folytathatja. Azonban, ha Komló város területén 
történik, akkor minden esetben eddig kijelölést kértek és a hivatal kijelölt egy másik 
eljáró hatóságot. 
A támogatási szerzıdésekkel kapcsolatban elmondta, hogy képviselı asszony által jelzett 
cég névváltozása szerepel az elıterjesztésben. A szerzıdéskötésekre éppen azért nem 
került sor, mert elég sok adatot kérnek be a szerzıdéskötést megelızıen (nullás 
adóigazolás, cégkivonat, stb) és lehet, hogy a végrehajtási bejegyzéssel kapcsolatban is 
probléma van az egyik cégnél és nem tud nullás adóigazolást hozni. Mindaddig amíg a 
hiányosságokat nem pótolják a cégek, nem fogják megkötni a támogatási szerzıdéseket. 
 
Polics József az Amerikai Futball csapat elkezdte a vásártéren a takarítást és kialakítottak 
egy terepbicikli pályát. A vásártér és a fölötte lévı rész valóban rosszul néz ki, a terület 
rendben tartása a város dolga, melybe a lakók besegítenek. 
Tájékoztatta a jelenlevıket, hogy a szénbányászat jövıjével kapcsolatban lesz egy fél órás 
mősor a Komló és Térsége TV-ben.  
Elnézést kért mindenkitıl, akit korábbi TV-s nyilatkozatával (- 3 IQ) megsértett. 
 
Kispál László megköszönte polgármester úr bocsánatkérését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

163/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 
 



A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekrıl, valamint az önkormányzat tisztségviselıinek elmúlt ülés 
óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
A képviselı-testület tudomásul veszi: 
 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 
jegyzıkönyvében foglaltakat, 

- a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ülésének 
jegyzıkönyvében foglaltakat, 

- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói 
Kirendeltségének tájékoztatóját az augusztus havi munkaerı-piaci helyzetrıl, 

- a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. szeptember 14-i közgyőlésének 
jegyzıkönyvében foglaltakat. 

- a KEOP-7.1.0/11. – Szennyvízelvezetés és tisztítás elıkészítési projekt 
pályázattal kapcsolatos tájékoztatót. 

 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson 
vezettesse át.  
 
Határid ı: 2011. október 15. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 

 
2. sz. napirend 

 
Beszámoló a DDOP-3-1.2/2F-2009-0017 kódszámú pályázatról 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Vargáné Szabó Gabriella polgármester Liget 
   Kárpáti Jenı   polgármester Magyarszék 
  Kovács Gyula  polgármester Magyarhertelend 
 
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 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

164/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 kódszámú pályázatról szóló beszámoló  



Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 „Kökönyösi Oktatási Központ kialakítása” 
címő projektrıl szóló beszámolót. 
 
1. A képviselı-testület a 1.385.936.865 összköltségő, 1.247.342.554 forint európai uniós 

támogatású és 138.594.311 forint önerejő projekt megvalósításáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
2. A képviselı-testület a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 projekt 2011. évre tervezett 

felhalmozási célú  bevételeit az alábbi bontásban hagyja jóvá: 
• DDOP 3.1.2 támogatás: 468.265.000 forint (mely tartalmazza az áfa kompenzáció 

összegét) 
• DDOP 3.1.2 pályázathoz pénzeszköz-átvétel településektıl: 8.358.000 forint 

 
3. A képviselı-testület a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 projekt 2011. évre tervezett 

felhalmozási célú kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
• DDOP-3.1.2. Kökönyösi Oktatási Központ fejlesztése: 188.062.000 forint 

 
4. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy Komló Város Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésrıl szóló rendelet soron következı módosításakor az elıirányzat 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
5. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. december 10-én megkötött 

fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételrıl szóló megállapodás 2. pontja alapján 
értesítse Magyarszék Község, illetve Liget Község Önkormányzatát a DDOP-
3.1.2/2F-2f-2009-0017 projekthez kapcsolódó – az elıterjesztés 1. számú 
mellékletében kimutatott - településükre jutó többlet önerı igény összegérıl. A 
Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarhertelend Község 
Önkormányzat esetében a korábban többlet önerıként befizetett 4.000 forint 
visszafizetésérıl gondoskodjon. 

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



3. sz. napirend 
 
A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása 
Elıadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Szabó György Fıkefe Kft. 
 
(Molnár Zoltánné megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 15 fı.) 
 
A polgármester köszöntötte Vojtek Aurél és Jozifek Ágoston urakat a Fıkefe Kft. 
képviselıit. 
 
E-mailen kiküldésre került a módosított együttmőködési megállapodás (elıterjesztéshez 
csatolva). 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést az alábbi kiegészítéssel 
javasolta elfogadásra: A határozati javaslat 1. pontjának második bekezdése a következık 
szerint módosul: „…., de még nem folyósított 5 millió forint támogatás összegét a 
képviselı-testület a soron következı költségvetési rendeletmódosítás keretében 3 millió 
forinttal csökkenti.” 
A határozati javaslat egy új 5. számú határozati ponttal egészül ki:  
5.) A 2012. évi költségvetés tervezése során a mellékelt együttmőködési megállapodás 

III/3/B. pontjában szereplı útépítés költségét szerepeltetni kell. 
 

Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
A polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Városgondnokság elızetes 
számításai szerint a 3*65 m, azaz 195 m2 útrészlet szilárd útburkolattal történı ellátása 
5000 Ft/m2-es idei költség figyelembevételével várhatóan 1M Ft többletköltséget jelent. 
 
Kispál László megjegyezte, hogy a határozati javaslat új 200 fı foglalkozását jelzi, 
azonban Jozifek úr a bizottsági ülésen elmondta, hogy a már foglalkoztatott 100 fı bıvül 
újabb 100 fıvel. A foglalkoztatás pedig részmunkaidıben, nem teljes munkaidıben 
történik. Kéri, a jövıben erre jobban figyeljenek oda, mert így megtévesztı az adat. 
 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy nagyon fontos, hogy Komlón a sok megváltozott 
munkaképességő ember foglalkoztatva legyen, ugyanakkor nagy odafigyelést igényel, 
hiszen mindenki elıtt ismert, hogy milyen problémák voltak Komlón (a megváltozott 
munkaképességőeket foglalkoztató cégek esetében a munkahely biztosítása, elbocsátások, 
szabálytalanságok tömkelege volt). Úgy gondolja, hogy ez nagyfokú ellenırzést igényel. 
Ez a cég tudomása szerint jelenleg a volt Majakovszkij óvodában mőködik. Van-e terv, 
hogy mi lesz az ingatlannal a késıbbiekben?  
 



Bár jelentısége nincs, de zavaró, hogy az együttmőködési megállapodásban a legalább 5 
év szerepel, mikor 5 évre adják az épületet. Ez egy határozott idıtartam, a szerzıdésben 
ennek kellene szerepelnie. A szerzıdés VI. pontjában szerepel, hogy ha 60 hónapon 
keresztül a foglalkoztatotti létszám nem úgy fog alakulni, mint ahogy a támogatott 
vállalja, akkor mi történik. Az önkormányzat megállapított egy bérleti díjat, amivel nem 
tesznek semmit. Miért nem? Hiszen az a támogatás, hogy a bérleti díjat nem kell 
megfizetni. Tulajdonképpen egy helyrehozott és a munkához felkészített ingatlant biztosít 
az önkormányzat a cég rendelkezésére. Véleménye szerint retorzióként mindenképp 
szerepeltetni kell, hogy abban az esetben, ha a megadott idıszak alatt nem foglalkoztatja a 
szerzıdésben meghatározott létszámot, akkor arra az idıszakra azt a támogatást, ami jelen 
esetben a bérleti díjban fogalmazódik meg, fizesse ki. Ezt mindenképpen fontosnak 
tartaná. 
Az elıterjesztésben nem szerepel, hogy milyen tevékenységet fognak végezni, csak 
feltételezhetı, hogy ugyanazt, amit a korábbi helyen. Az épület kétszintes és még csak 
beszélnek róla, hogy a felsı szintet is ki fogják venni. Ki fizeti addig a rezsit, amíg csak 
ık lesznek az épületben. Vagy le lehet választani? De ebben az esetben miért kell majd a 
két félnek megegyeznie? Mi van akkor, ha senki sem veszi ki a felsı szintet? Hatalmas 
épület, hatalmas rezsiköltséggel és e téren homályosak a szabályozások a 
megállapodásban. Amíg ezek a kérdések nincsenek tisztázva, véleménye szerint több 
problémát is fognak okozni a jövıben.  
A szerzıdés elfogadásához ezeket mindenképp tisztázni kellene. 
 
Vojtek Aurél (F ıkefe Nonprofit Kft.) elmondta, hogy a Fıkefe Kft. 1949. óta létezı, 
100 %-os állami tulajdonú nonprofit kft. Az említett óvodában magántulajdonú kft. 
alkalmazta a munkavállalókat. Az új támogatási rendszer kapcsán veszély fenyegette a 
dolgozókat, egyáltalán a foglalkoztatónak a létét. Ekkor jelent meg a Fıkefe úgymond 
„segítı kezet nyújtva” és vette át a 80-90 fı munkavállalót. Jelenleg Komlón 100 fıvel 
dolgoznak, a Fıkefe összlétszáma meghaladja a 4000 fıt. Véleménye szerint elég 
garancia lehet, hogy a cég 1994-óta mőködik és állami tulajdonban van. 
A foglalkoztatás valóban részmunkaidıs, hiszen a törvény nem teszi lehetıvé, hogy 
megváltozott munkaképességő munkavállalók teljes foglalkoztatásban részesüljenek, 
ezért van 7, 6 és 4 órás foglalkoztatás. A jövıben is ugyanaz a papíripari tevékenység lesz 
a cég profilja, amit eddig is végzett. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy az együttmőködési megállapodásban az alapfeltételek 
kerülnek rögzítésre kifejezetten annak érdekében, hogy mielıtt elbírálásra kerül majd a 
támogatási igény, azelıtt a beruházást el kell végezni. Itt csak azok az elızetes feltételek 
kerültek meghatározásra, melyek kizárólag a beruházással és annak visszafizetésével 
kapcsolatosak.  
A cég már benyújtotta a támogatási kérelmét, mely alapján évente – ahogy az 
együttmőködési megállapodásból is kiderül – a testület elé fog kerülni, hogy elengedik-e 
az adott évben bérleti díjat.  
 



A támogatási szerzıdésben kerül majd rögzítésre, ami a bérleti díj részét érinti, hogy ha a 
foglalkoztatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor nyilván az egyéb támogatás a részére 
nem fog járni.  
Az együttmőködési megállapodás tervezetben legalább 60 hónap szerepel. Ez jelzés 
értékő, ha fennállnak a feltételek és mőködik az állami támogatott foglalkoztatás, akkor 
továbbra is lehetısége van mindkét félnek, hogy a határozott idı leteltét követıen is a 
foglalkoztatás érdekében különbözı kedvezményekkel együttmőködjön. 
 
Polics József javasolta, hogy a határozati javaslat 3. pontjából kerüljön törlésre az "új" 
szó. 
Az épület 2. szintje a Kézmő Kft. részére van fenntartva, akikkel már régóta folyik az 
egyeztetés. A foglalkoztatás feltétele, hogy legyen ember, aki elvállalja a munkát. Kéri 
varrónık jelentkezését a munkaügyi központnál, annak érdekében, hogy október 10-én a 
próbavarráson biztosítva legyen a minimum 50-60 fı egy mőszakban. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a módosításokkal együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

165/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása 
 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítására tett javaslatot. 
 
1.)  A képviselı-testület elhatározza a komlói 2322 hrsz-ú, természetben Komló, Gorkij u. 

2. szám alatti volt gimnáziumi épület földszintjének termelı tevékenység folytatására 
alkalmassá tételéhez szükséges beruházás elvégzését. 

 
 Az épület földszintjét érintı beruházáshoz szükséges legfeljebb 3 millió forint 

forrásának biztosítása érdekében a Költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében 
Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak megítélt, de még nem folyósított 5 millió forint 
támogatás összegét a képviselı-testület a soron következı költségvetési 
rendeletmódosítás keretében 3 millió forinttal csökkenti. Az így felszabaduló 
pénzeszközt a beruházás fedezeteként megjelöli.  

 
 



Utasítja a Városgondnokság intézményvezetıjét, hogy az intézmény kezelésében álló 
épületen az együttmőködési megállapodás szerinti átalakítási munkálatok elvégzésérıl 
- a megjelölt forrás terhére és utólagos elszámolási kötelezettség mellett - 
gondoskodjon. 
 
Határid ı: 2011. október 30. 
Felelıs:  Bogyay László intézményvezetı 

 
2.)  A képviselı-testület elhatározza a mellékletben foglalt együttmőködési megállapodás 

megkötését a Fıkefe Kft-vel (székhelye: 1145 Bp., Laky Adolf u. 41-49., képv.: Szabó 
György). 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljes jogkörrel eljárjon, az 
együttmőködési megállapodást aláírja. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Polics József  polgármester 

 
3.) A képviselı-testület 200 munkavállaló foglalkoztatásának érdekében a 27/2010. 

(XII.16.) számú  rendeletének (továbbiakban: rendelet) 6.§ b) pontja alapján a Komló, 
Gorkij utca 2. szám alatti 2322 hrsz-ú ingatlan 1391,56 m2 területő földszintjét 
legalább 5 évre a Fıkefe Nonprofit Kft-nek (továbbiakban: Támogatott) ingyenesen 
használatba adja az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén: 

 
- a 2.) pontban foglalt együttmőködési megállapodás teljesülése, 
- ingatlan használati szerzıdés megkötése, 
- a Támogatott megfelel a munkahely teremtési támogatásról szóló 27/2010. 

(XII.16.) számú  önkormányzati rendelet feltételeinek, 
- Támogatott a támogatás évenkénti meghosszabbítása érdekében a támogatás 

idıtartama alatt évente, legkésıbb tárgy év november 15. napjáig megújított 
kérelmet nyújt be, 

- Támogatott vállalja, hogy a támogatással létrejövı munkahelyeket (200 fı) 
az átlagos éves statisztikai létszámon legalább 2016. december 31. napjáig 
fenntartja, 

- a rendeletnek megfelelı tartalmú támogatási szerzıdés megkötése. 
 

A munkahely teremtési támogatás éves összege megegyezik az ingatlanrész éves 
bruttó bérleti díjával, amely 458,- Ft/hó/m2 + ÁFA induló díjat alapul véve, bruttó 
9.560.000,-Ft/év, azaz kilencmillió-ötszázhatvanezer forint/év.  
 
A támogatás forrást nem igényel. 
 



Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási ügyben teljes jogkörrel eljárjon, az 
ingatlanrészre vonatkozó használati és támogatási szerzıdést a határozatban foglalt 
feltételek teljesülése esetén aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 
Határid ı: 2011. december 31. 
Felelıs:  Polics József  polgármester 

 
4.) Az ingatlan emeleti szintjének átalakításáról és annak költségvetési igényérıl a 

képviselı-testület külön határozattal dönt. 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan emeletének hasznosításával és az 
ahhoz szükséges beruházásokkal kapcsolatban tárgyalásokat folytasson a termelı 
tevékenységet folytatni szándékozó gazdálkodóval. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Polics József  polgármester 

 
5.) A 2012. évi költségvetés tervezése során a mellékelt együttmőködési megállapodás 

III/3/B. pontjában szereplı útépítés költségét szerepeltetni kell. 
 

Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészrıl Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3., 
törzsszám: 331526, adószám: 15331524-2-02, képviseli: Polics József polgármester) mint 
tulajdonos - a továbbiakban: Tulajdonos -, 
másrészrıl a Fıkefe Nonprofit Kft . (1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49., 
cégjegyzékszám: 01-09-908769, képviseli: Szabó György ügyvezetı igazgató) mint 
jövıbeni használó - a továbbiakban: Használó - között az alulírott helyen, idıben, az 
alábbi feltételekkel: 
 
 

I. Elızmények 
 
 
Tulajdonos a tulajdonában álló komlói 2322 hrsz-ú, természetben Komló, Gorkij u. 2. 
szám alatti volt gimnázium épületét munkahelyteremtés szándékával termelı tevékenység 
folytatására alkalmas állapotba kívánja hozni. 
 



A Használó és a Tulajdonos több ízben a helyszínen, szóban és írásban is tárgyalásokat 
folytatott abban a kérdésben, hogy a Használó és Tulajdonos tulajdonában lévı Komló, 
Gorkij u. 2. sz. (2322 hrsz.) alatti ingatlanban 200 fı elsısorban csökkent 
munkaképességő dolgozó foglalkoztatását tervezi. 
 
Felek az egyeztetéseket követıen jelen együttmőködési megállapodást kötik. 
 

II. Szerzıdési feltételek 
 

1.) Felek megállapodnak abban, hogy Komló város területén 200 fı foglalkoztatása 
érdekében új termelési központot alakítanak ki a jelen szerzıdésben foglalt 
feltételek szerint. 

2.) Szerzıdı felek a termelési központ helyéül a komlói 2322 helyrajzi szám, 
Komló, Gorkij u. 2. sz. alatti ingatlanból az elızetes egyeztetések alapján 
elkülönítendı kb. 1391,56 m2 területet jelölik ki, amely az épület földszinti 
részén található. 

3.) Felek megállapítják, hogy a Használó foglalkoztató igényei alapján az épületen 
átalakítások szükségesek. Tulajdonos vállalja, hogy a jelen megállapodásban 
rögzítettek alapján a szükséges átalakításokat és beruházásokat elvégzi annak 
érdekében, hogy Használó a 200 fı foglalkoztatására alkalmas helyen a 
termelést megkezdhesse. 

4.) Felek megállapítják, hogy az érintett ingatlan bérleti díja 458,- Ft/hó/m2 + 
ÁFA, azaz bruttó 796.668,- Ft/hó, évi bruttó 9.560.000,-Ft/év lenne.  
Tulajdonos vállalja, hogy amennyiben Használó 200 fı éves átlag statisztikai 
létszám foglalkoztatási kötelezettségének eleget tesz, és vállalja annak 5 éven 
keresztül történı fenntartását, továbbá amennyiben Használó megfelel 
Tulajdonos munkahelyteremés támogatásáról szóló 27/2010. (XII.16.) számú 
rendeletében foglalt feltételeknek, Tulajdonos az ingatlant évente benyújtott 
kérelem alapján legalább 5 éven át ingyenesen használatába adja.   

5.) Tulajdonos a munkahelyek kialakítására megfelelı körülmények megteremtése 
érdekében vállalja továbbá az alábbiakat: 
• Az átalakításhoz szükséges tervek készítésében, a költségminimalizálás 

érdekében közremőködik. 
• A kialakítandó telephelyhez szükséges közúti kapcsolatok fejlesztése 

érdekében segít abban, hogy Támogatott kedvezményes áron jusson 
zúzottkıhöz. 

• A lépcsıházi leválasztást saját beruházásaként saját költségére elvégzi. 
• A válaszfalak bontásának és kımőves helyreállításának munkaigényét. 
• A főtési rendszer beüzemelésével kapcsolatos költségeket. Tekintettel arra, 

hogy az ingatlanban hasonló feltételekkel még egy nagy létszámot 
foglalkoztató cég is telephelyet létesít, a cégeknek egymás között meg kell 
állapodniuk a rezsiköltségek megosztásáról, illetve saját beruházásként 
gondoskodniuk kell a rezsiköltségek elkülönített mérésérıl. 



• Az átalakításhoz szükséges festés, mázolás vonatkozásában munkaerıt 
biztosít. 

• A telephely mőködéséhez szükséges vizesblokkok gépészeti munkáit és a 
fajanszok elhelyezésével együtt elvégzi. 

• Az épület kerítésének felújításáról és utcafronti kapuról gondoskodik. 
6.) A telephely kialakításához szükséges egyéb anyagokat és feltételeket a 

Használó biztosítja. 
7.) Használó vállalja ezen felül, hogy az 5. pontban foglalt munkálatok elkészültét 

követı teljes létszámmal történı mőködtetésének napjától számított 5 évig (60 
hónapig) a telephelyen éves átlagos statisztikai létszámban 200 fıt foglalkoztat. 

8.) Amennyiben Használó foglalkoztatási kötelezettségét legalább 5 évig (60 
hónapig) éves átlagban teljesíti, úgy a beruházással kapcsolatban megtérítési 
kötelezettsége nincsen. Amennyiben a foglalkoztatási kötelezettségét a fenti 
idıtartamra vonatkozóan nem teljesíti, úgy a beruházási költség létszám-, 
illetve idıarányos részét köteles Tulajdonos részére megfizetni.  
Felek megállapodnak, hogy az 5. pontban felsorolt munkálatokhoz Használó 
által biztosított anyag a beépítéssel Tulajdonos tulajdonába kerül.  
Felek jelen megállapodást a munkahelyteremtés érdekében keret-
megállapodásként kötik meg. Az önkormányzati rendeletekben és egyéb 
jogszabályokban foglalt eljárási kötelezettségek alól a megállapodásban 
foglaltak egyik felet sem mentesítik. 

9.) Felek vállalják továbbá, hogy a megvalósítás során fokozottan 
együttmőködnek, egymást minden szükséges körülményrıl, tényrıl 
tájékoztatják. 

 
Komló, ……………………….. 
 
 
             
 Szabó György Polics József 
 ügyvezetı igazgató polgármester 
 Fıkefe Nonprofit Kft. Komló Város Önkormányzat 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
     
Dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı  
 
 
 

 



4. sz. napirend 
 

A Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. tıkehelyzetének rendezése 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: dr. Táczos Frigyes Attila ügyvezetı 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  arról érdeklıdött, hogy mit segít ez a kórház gazdálkodásán. 
Véleménye szerint nem sokat, mert a jelen helyzetben ez nem fog hosszú távú megoldást 
jelenteni. A könyvvizsgáló is megfogalmazta, hogy ez a fajta mőködés igen csak kétséges 
a jövıre nézve. 
Sajnálatosnak tartja, hogy a kormány a fıvárosi kórházak megmentésére, fejlesztésére, 
egyebekre biztosít pénzt, míg a vidéki kórházakra kevés figyelem marad, illetve ha marad 
is, az nem az ilyen szintő kórházakra irányul, mint a komlói kórház. 
Egyre biztosabban látszik, ha egyéb támogatás nem fog érkezni, illetve az elszámolások 
módja marad, akkor a helyzet változatlan lesz, csak egy idı után már nem lesz amivel 
szépítsék a kórház vagyonát és az egyenleget pénzügy-technikailag rendbe tegyék.  
 
Polics József véleménye szerint a pénzügy-technikai rendbetétel és a „számháború” a 
törvényes mőködés elengedhetetlen feltétele miatt került a testület elé. Ilyen dolgot az 
elmúlt idıszakban egyik önkormányzati cég vonatkozásában sem látott.  
Cáfolja azt a megállapítást, mely szerint a kormány nem figyel Komlóra. A nyáron több 
egyeztetés is volt a kórház ügyében. Úgy gondolja, hogy az a projekt, ami a komlói 
kórházban a jelenlegi fejlesztésre elı van készítve, ott van a küszöbön és 200 m Ft-os 
támogatást ígér, valamint és az a személyes találkozó, amit doktorúrral tettek meg 
Szócska államtitkár úrnál, és aki vázolta azt a segítséget, amit Komlónak kívánnak adni, 
reményekkel kecsegtet. Reméli, ennek bejelentésére még októberben sor fog kerülni. 
Egyelıre a finanszírozásban nincs változás, de a tavalyi konszolidáció egy része beépült a 
havi finanszírozásba. Ennek ellenére komoly finanszírozási gondok vannak a kórháznál, 
de a kórház vezetése, a dolgozók és a városvezetés mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a komlói kórház mőködése hosszú távon biztosított legyen.  
 
dr. Tánczos Frigyes Attila (Egészségcentrum Kft.) elmondta, hogy ez valóban egy 
pénzügyi trükk, viszont a törvényes mőködés feltétele. 
Tisztelettel kérte a jelenlévıket, próbáljanak meg mindenféle tévhitet eloszlatni a kórház 
bezárásáról, a dolgozók elküldésérıl, mert errıl nincs szó. Tény az, hogy semmivel nem 
jobb a helyzet, mint az egész magyar egészségügyben, ami anarchikus állapotban van két 
okból. Egyrészt alulfinanszírozott az egész rendszer, másrészt a szakemberek elhagyták 
az országot. Komló még mindig szerencsés helyzetben van, mert megfelelı szakképzett 
személyzettel dolgoznak. A kórház a struktúra átalakítás után is biztonságos ellátást tud 
biztosítani Komló és a kistérség lakosainak.  
 



Polgármester úrral napi kapcsolatban vannak, a fıhatóságokkal, államtitkár úrral, a 
programban tanácsadóként szereplı Ivádi úrral tárgyalásokat folytatnak és keresik azt a 
lehetıséget és struktúrát, amivel még az alacsony finanszírozás mellett is fenntartható lesz 
a kórház. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

166/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

A Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. tıkehelyzetének rendezése 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Egészségcentrum 
Nonprofit Kft. tıkehelyzetének rendezésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület 100.000,- Ft-tal 10.100.000,- Ft-ra emeli fel a Komlói 

Egészségcentrum Nonprofit Kft. törzstıkéjét. A tıkeemelés fedezeteként a „városi 
általános fejlesztési tartalék” elıirányzatot jelöli meg.  

 
2. A jegyzett tıke felemelésével egyidejőleg a képviselı-testület apportálja a Komlói 

Egészségcentrum Nonprofit Kft-be az 1. sz. mellékleten szereplı eszközöket azzal, 
hogy az értékkel rendelkezı eszközök az 1. sz. mellékleten feltüntetett nettó értéken, 
míg az érték nélkül nyilvántartott eszközök a 2. sz. melléklet szerinti bruttó érték 30 
%-án kerülnek bevitelre a társaság tıketartalékába. A tıketartalékba helyezett 
eszközérték így mindösszesen 87.348.534,- Ft-ban kerül meghatározásra.  

 
3. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Komlói 

Egészségcentrum Nonprofit Kft-t tájékoztassa, illetve kezdeményezze a társasági 
szerzıdés módosítását, egyúttal felhatalmazza minden szükséges jognyilatkozat 
megtételére. 

 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat- és vagyonváltozás 
átvezetésérıl a soron következı költségvetési rendeletmódosításkor, illetve a III. 
negyedévi zárási feladatokkal párhuzamosan gondoskodjon.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 



5. sz. napirend 
 

Komlói Főtıerımő Zrt. forgóeszköz hitelfelvétele 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila  vezérigazgató 
 
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 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

167/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Komlói Főtıerımő Zrt. forgóeszköz hitelfelvétele 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 
Főtıerımő Zrt. forgóeszköz hitelfelvételével kapcsolatos elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület a többször módosított 20/2007. (X.18.) sz. Az önkormányzat 
vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló rendelet IV. fejezet 23. § (2) bekezdés 6. francia bekezdése szerint eljárva 
hozzájárul a Komlói Főtıerımő Kft. Erste Bank Hungary Bank Nyrt-tıl történı 60 
MFt keretösszegő forgóeszköz hitel felvételéhez. A hitel futamidejét 2011. 
november 4-tıl kezdıdıen egy év idıtartamban határozza meg.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Komlói 
Főtıerımő Zrt-t tájékoztassa, illetve intézkedjen, hogy a hitelfelvétel határidıre 
történı lebonyolításáról a Zrt. gondoskodjon. 

 

 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   Mayerhoff Attila vezérigazgató 
 

6. sz. napirend 
 

Komlói Köztemetı fejlesztése, valamint a köztemetıkr ıl és a temetkezés rendjérıl 
szóló helyi rendelet módosítása 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Kaluzsa Tamás  ügyvezetı 
  Bogyay László  intézményvezetı 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 



Szarka Elemér elmondta, hogy bizottsági ülésen örömmel vették, hogy a fejlesztési terv 
a terveknek megfelelıen került a testület elé. Fontos, hogy együttmőködés született a 
komlói kórházzal a hőtéssel és a patológiai vizsgálatokkal kapcsolatosan, továbbá 
örömteli az is, hogy a fenntartó pályázatot kíván beadni. 
A Városgondnokság szerepét eddig is és a következı idıszakban is nagyra fogják 
értékelni és elvárják, hogy jó gazda módjára segítse a temetıfenntartással kapcsolatosan a 
munkálatokat, a tervek megvalósítását. 
 
Polics József megköszönte a vállalkozónak azt a tevékenységet, amit ezen a kényes 
területen végeznek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 15 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
25/2011. (IX.30.) 

önkormányzati rendelete 
 

A KÖZTEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRİL  
szóló 26/2005. (XI.2.) sz. rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

A köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 26/2005. (XI.2.) számú rendelet 1. sz. 
melléklete helyére jelen rendelet melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
Komló, 2011. szeptember 29. 
 
 
Polics József         dr. Vaskó Ernı 
polgármester         címzetes fıjegyzı 



1. sz. melléklet a 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 

  

KOMLÓI ÖNKORMÁNYZATI DÍJTÉTELEK 

 
Térítési díj 

(Ft) 

Egyszeri hulladékszállítási díj (temetésenként és temetési hely megváltásonként) 702 
Temetı igénybevételi díja (a létesítmények és szakszemélyzet igénybevétele után 
a temetkezési szolgáltatók által fizetendı díj temetésenként ) 

9900 

Temetı fenntartási hozzájárulás (szakipari tevékenységet végzık által fizetendı 
díj temetési helyenként) 

788 

Változtatási pótdíj 5500 

Urnaférıhelyek tárolási díja 10 évre (temetés, újraváltás) 
Urnafülke, urnaföld  8424 
2003. évben és az azt megelızı években lejárt, korábban meg nem váltott 
urnaférıhelyek visszamenıleges tárolási díja - ha az urna az eredeti helyén marad 
- az aktuális alapdíjon felül a tárolási idı függvényében (évenként) 

800 

Kiexhumált urnák győjtıhelyen történı tárolási díja visszamenıleg a tárolási idı 
függvényében (évenként) 

800 

Hagyományos típusú kolombárium fal 8424 

Újtípusú ikerurnafülke 10 évre  15000 

Urnasírbolt 25 évre 25000 

Urnasírbolt 25 évre 1. számú urnaparcellában 50000 

Kriptacella 20000 

Osszáriumban való elhelyezés 15000 

Sírbolthely árak 60 évre (temetés, újraváltás)  
3 személyes sírbolthely 30240 

6 személyes sírbolthely 36180 

9 személyes sírbolthely  43200 

Sírhely árak 25 évre (temetés, újraváltás)  
Felnıtt sírhelyárak  

Parcella elsı sorában  12383 

Parcella belsejében  6380 

Gyermekparcella   

Parcella szélén  3630 

Parcella belsejében 1870 
A megállapított sírhelydíjon felül 50 % pótdíjat köteles fizetni az, aki 
a.)   a nem komlói lakosú elhunytat a komlói köztemetıben kívánja eltemetni 
A megállapított sírhelydíj 50 %-át fizeti az, aki 
a.)   mélyített felnıtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsót kíván eltemetni 
b.) mélyített felnıtt sírhelybe, valamint urnaférıhelybe (urnasírboltot kivéve) történı melléhelyezés 
esetén még egy urnát kíván elhelyezni 



TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI Ft 
Hőtıhasználat   

Egyszeri hőtıhasználat 3 napra  2700 

Hőtıhasználat a 3. nap után naponta 2000 

Hőtıhasználat maximális díja napoktól függetlenül 12000 

Temetkezési hely elıkészítés  
Felnıtt sírásás, hantolással 25000 
Gyermek sírásás, hantolással 10000 
Urna sírásás  8000 
Urnaférıhelyek elıkészítése 5000 
  

Ravatalozás 20000 

Ravatalozás nélküli elhelyezés közremőködıi díja 10000 
  
Elhunyt átadás-átvétel  

Elhunyt átvétele (azonosítás) temetkezési kellékekkel 8000 
Elhunyt átadása  6000 
Hamvakat tartalmazó urna átvétele, illetve átadása kellékekkel  
(temetés nélküli ravatalozás esetén is) 5000 
Elhunyt átadása amennyiben az elhunyt nem a komlói temetıben kerül 
elhelyezésre 18000 

Exhumálás  
Exhumáláshoz felnıtt sírfeltárás földvisszatöltéssel 25000 
Exhumáláshoz gyermek sírfeltárás földvisszatöltéssel 12500 
Rátemetés esetén a csontok exhumazsákba történı összegyőjtése és a 
sírbahelyezés 5000 

Urnaexhumálás  

Urna exhumálás földbıl, sírboltból 8000 
Urnaáthelyezés (urnaférıhelybıl más temetkezési helybe) 5000 
Urnakivétel urnahelyrıl urna elvitele esetén 3000 
  

Temetın belüli halottszállítás  
Díszkocsi 10000 
Exhumáláshoz gépjármő 6000 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
 



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

 
168/2011. (IX.29.) Kt. határozat 

 
Komlói Köztemetı fejlesztése, valamint a köztemetıkr ıl és a temetkezés 

rendjérıl szóló helyi rendelet módosítása 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Köztemetı fejlesztése, valamint a 
köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló helyi rendelet módosításáról szóló 
elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület a Komlói Temetkezési Kft. által benyújtott – Komlói 
Köztemetıre vonatkozó – az elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı fejlesztési 
tervet jóváhagyja és hozzájárul az abban foglalt fejlesztések szolgáltató által és 
szolgáltató költségén történı kialakításához, továbbá hozzájárul a temetı 
épületében lévı leromlott állapotú hőtık szolgáltató költségén történı cseréjéhez.  

 
2. A beruházás és a pályázat részletes költségvetést is tartalmazó egyeztetését a 

Városgondnoksággal az üzemeltetınek le kell folytatnia.  
 

3. A Közszolgáltatási szerzıdés üzemeltetınek felróható okból történı idı elıtti 
megszőnése esetén a beruházások megtérítését üzemeltetı nem kérheti. A 
szerzıdéses idıszak leteltével a beruházással létrehozott javak térítésmentesen az 
önkormányzat tulajdonába kerülnek.  

 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Bogyay László Városgondnokság vezetıje 

 







 
 



7. sz. napirend 
 

Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban – TIOP-1.1.1-
11/1 
Elıadó: Polics József    polgármester 
Meghívott: Király Istvánné   igazgató 

  Cseke Gabriella   igazgató 
  Dobóné Bencze Zsuzsanna  igazgató 

 
A polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás a mai napon 10 órakor tartotta ülését, ahol döntött arról, 
hogy a "Kökönyösi Oktatási Központ" Szakközépiskola  informatikai infrastruktúra 
fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani és felkérte Komló Város Önkormányzatát, 
mint a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor települését, hogy 
az intézményre vonatkozó pályázat elıkészítésérıl és benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Erre figyelemmel javasolta az eredeti határozati javaslatot az alábbi bekezdéssel 
kiegészíteni: „A képviselı-testület egyetért azzal, hogy Komló Város Önkormányzata, 
mint a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor települése a 
"Kökönyösi Oktatási Központ" Szakközépiskola informatikai infrastruktúra 
fejlesztésére pályázatot nyújtson be a Társulás Tanácsának 17/2011. (IX. 29.) számú 
határozatában foglaltaknak megfelelıen.” 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság az eredeti elıterjesztést tárgyalta és javasolta elfogadásra. 

 

dr. Barbarics Ildikó  jónak tartja a pályázaton való részvételt, azonban ez a 
pályázónak kétfajta kötelezettséget is meghatároz. Arról érdeklıdött, hogy hány 
pedagógust érint a képzésben való részvétel, amit elıírnak. Számoltak-e azzal, hogy ez 
és a rendszergazda biztosítása milyen költséget jelent? 
 

Laho Andrea (irodavezetı) elmondta, hogy a rendszergazdai szolgáltatás jelenleg is 
mőködik az intézményben, így ez nem jelent plusz szolgáltatást, csak kötelezettség a 
vállalása. A képzésen egy pedagógusnak kell részt vennie feladat-ellátási helyenként, 
ez két képzést jelent. Minimum egy pedagógus mindkét képzésen, de lehet két 
pedagógus is. Az a lényeg, hogy két ilyen papír legyen a projekt végére. Az elızı 
pályázatban is úgy oldották meg, hogy az intézményeknek van továbbképzési kerete, 
normatívája, amibıl erre a képzésre futotta. Azért mert közösen szervezték meg, így 
kedvezıbb költséget tudtak kialakítani. 
 

Polics József véleménye szerint egy olyan pályázati lehetıségrıl van szó, amivel 
feltétlenül élni kell, örömmel vette, hogy ebben a társulás is partner. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A polgármester a határozati javaslatot – a módosítással együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
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169/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban 
- TIOP-1.1.1-11/1 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének 
figyelembevételével –megtárgyalta a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú pályázat tervezetérıl 
szóló elıterjesztést, melynek célja az intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése 
a közoktatásban. 
 
A képviselı-testület megismerte TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi informatikai 
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” címő pályázat tervezetét és a fenntartásában 
mőködı Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda, Szilvási Nevelési-Oktatási 
Központ Óvoda és Általános Iskola és a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és 
Óvoda informatikai infrastruktúra fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani, 
intézményenként akkora összegő támogatásra, amelyre a pályázati feltételek alapján 
(tanulói létszám, meglévı informatikai infrastruktúra stb.) az intézmény jogosult. 
 
A képviselı-testület egyetért azzal, Hogy Komló Város Önkormányzata, mint a 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor települése a "Kökönyösi 
Oktatási Központ" Szakközépiskola informatikai infrastruktúra fejlesztésére pályázatot 
nyújtson be a Társulás Tanácsának 17/2011. (IX. 29.) számú határozatában 
foglaltaknak megfelelıen. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elıkészítésére és annak 
benyújtására. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
 

8. sz. napirend 
 
A családi közösségi kezdeményezések és programok megerısítése – TÁMOP-
5.5.1.B-11/2 sz. pályázat Mária Rádió Egyesület 
Elıadó: Polics József    polgármester 
Meghívott: Mária Rádió Egyesület  Veszprém 
 
(Borbás Sándor kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 14 fı.) 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra 
javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy az ilyen tárgyú pályázat a KBSK 
vonatkozásában nem volt eredményes. 
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dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy vannak szakintézmények, melyek hasonló 
feladatokat látnak el, és mindenhol elvonások érvényesülnek.  
Gyakorlatilag, ha megnézik, hogy mire igénylik a pénzt, látható, hogy majdhogynem 
párhuzamos feladatellátásról van szó. Jobbnak tartaná, ha azok a szakintézmények 
lennének támogatva, akik folyamatos elvonásokkal és többletmunkákkal 
szembesülnek.  
Ezer dolog van, ami fontosabb, van, aki foglalkozzon a családokkal, hátrányos 
helyzetőekkel, gyerekekkel, stb. Ezeknek a pénzeknek sokkal fontosabb helye lenne. 
Számára ez nem jó pénzfelhasználási mód. 
 
Mátyás János arról érdeklıdött, hogy azok a nagycsaládosok, akik nem tudnak a 
program minden pontjával azonosulni, kapnak-e valamilyen segítséget? Véleménye 
szerint meg kell nézni azokat a pályázatokat, melyek önrész nélküliek, hogy milyen 
tartalom van mögöttük. A KEOP pályázatokat bár nehéz teljesíteni, de jelentıs 
megtakarításokat eredményeznek. 
 
Polics József elmondta, reméli, hogy a Nagycsaládosok Egyesülete nyerni fog. A 
Mária Rádió Egyesület pályázatához csak együttmőködést ajánl fel az önkormányzat, 
semmi kötelezettséggel nem jár. 
Véleménye szerint szükség van erre a tevékenységre, de értelme csak akkor van, ha 
azok, akik ezt végzik, megtöltik tartalommal. Ha ez nem történik meg, akkor ez a 
végrehajtók hibája. Reményei szerint sikerül néhány embert ráébreszteni a normális 
életre. 
Elmondta, hogy a 2007-2013. közötti Európai Uniós források felhasználását és témáját 
az elızı kormány döntötte el. A hajdúszoboszlói egyeztetés alkalmával 
kezdeményezte, mikor aláírta az 50 m Ft-os ESZA programot, hogy próbálják 
minimalizálni az ilyen jellegő kiadásokat és inkább a KEOP-ra jusson. Jelenleg a 
KEOP-on azért nincs forrás, mert Európai Uniós jóváhagyás kell, aminek az átfutási 
ideje 1 év. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 
 

A családi közösségi kezdeményezések és programok 
megerısítése – TÁMOP-5.5.1.B-11/2 sz. pályázat Mária Rádió Egyesület 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleménye alapján – megtárgyalta „A családi közösségi 
kezdeményezések és programok megerısítése” címő pályázat Mária Rádió Egyesület 
szándéknyilatkozat iránti kérelmét. 
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1. A képviselı-testülete támogatja a TÁMOP-5.5.1.B-11/2 A családi közösségi 
kezdeményezések és programok megerısítése c. pályázat céljainak 
megvalósulását és egyetért azzal, hogy amennyiben a Mária Rádió Egyesület 
(8200 Veszprém Házgyári út 7.), pályázatot nyújt be a projektre, abban az 
esetben az önkormányzat együtt kíván mőködni a projekt céljainak megvalósítása 
érdekében.  

 
2. A képviselı-testület – a határozat 1. pontjában foglalt együttmőködés érdekében 

– utólagosan jóváhagyja a polgármester által aláírt szándéknyilatkozatot az 
elıterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Polics József  polgármester 
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9. sz. napirend 

 
Tájékoztató a 2011. évi I. félévi pénzügyi terv teljesítésérıl 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
(Borbás Sándor képviselı visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 15 
fı.) 
 
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 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

171/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Tájékoztató a 2011. év I. félévi pénzügyi terv teljesítésérıl 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat 2011. év I. félévi pénzügyi tervének teljesítésérıl készült tájékoztatót. 
 
A képviselı-testület a pénzügyi terv I. félévi teljesítésérıl készült tájékoztatót – 
mellékleteivel együtt – elfogadja. 
 
 

10. sz. napirend 
 

2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamit a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
26/2011. (IX.30.) számú 

R E N D E L E T E 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL 
szóló 8/2011. (II.25.) 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 2011. évi 
költségvetés fı elıirányzata:  
 
a./ bevétel fıösszege: 6.228.969.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 7.824.676.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 1.595.707.000 Ft 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
felhalmozás és felújítási célú bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 1.389.686.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 1.389.686.000 Ft-ra 
módosul. 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló 
város mőködési bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 4.839.283.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 6.434.990.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 1.595.707.000 Ft. 

 
(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 1.920.607.000 Ft 
2. munkaadókat terhelı járulékok 501.535.000 Ft 
3. dologi jellegő kiadások 1.520.778.000 Ft 
4. ellátottak pénzbeli juttatása 23.517.000 Ft 
5. felhalmozási kiadások  1.017.411.000 Ft 
6. speciális támogatások 181.436.000 Ft 
7. egyéb kiadások 2.659.392.000 Ft 
8.  költségvetési létszámkeret 715 fıben állapítja meg 
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 932 fıben állapítja meg. 
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2. § 

 
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 358.410.000 Ft-ra változik. 
 

- mőködési céltartalék: 97.408.000 Ft 
- mőködési általános tartalék: 227.000 Ft 
- fejlesztési céltartalék: 260.775.000 Ft 
 

 
3. § 

 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2011. szeptember 29. 
 
 
dr. Vaskó Ernı         Polics József 
címzetes fıjegyzı        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Költségvetési intézmények 2011. évi elıirányzata

Köteles és nem köteles feladatok együtt (ezer forintban) 2. sz. melléklet

Személyi 
juttatás

Munkaadó- 
kat terhelı 

járulék

Dologi 
kiadás

Ellátot-tak 
pénzbeni 
juttatása

Mőködési 
(Áht-n 

kívüli,belüli

Felhalmo-
zási(beruh.  

felúj.)

Társ.,szoc.p.
e.jutt.tám.

Általános iskolák, óvodák, bölcs ıde

Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk. 
és Óvoda 1 109389 27288 48440 3142 188259 0 0 0 0 0 0 0 188259

Szilvási Nev-Okt.Közp., 
Óvoda, Ált.Isk. 2 196720 50389 78958 3065 329132 67 0 0 0 0 0 0 329199
Kenderföldi-Somági 
Ált.Isk.és Óvoda 3 141983 35913 64220 3283 245399 0 0 0 0 0 0 0 245399

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, Színház-
és Hangversenyterem 4 42838 11242 45986 0 100066 0 0 0 0 0 0 0 100066

József A.Könyvtár és 
Múzeális Győjtemény 5 21179 5822 12795 0 39796 0 0 0 0 0 0 0 39796

1 GESZ 73597 19479 129868 0 222944 0 0 0 3966 0 0 0 226910

1-4. összesen 585706 150133 380267 9490 1125596 67 0 0 3966 0 0 0 1129629

2 Kökönyösi Okt.Kp. 635332 165559 272298 14027 1087216 5355 10 0 6363 0 0 0 1098944

3 Városgondnokság 94913 18802 223767 0 337482 0 0 0 0 8000 0 0 345482

4 Tőzoltóság 194890 54026 17016 0 265932 0 0 0 201 0 0 0 266133

5 Polgármesteri hivatal 409766 113015 627430 0 1150211 247110 87053 1028343 792889 10102 1310370 358410 4984488

1-8. összesen 1920607 501535 1520778 23517 3966437 252532 87063 1028343 803419 18102 1310370 358410 7824676

Felújítás Hitel, kölcsön
Tartalék(mők.

,felh.ált.)
Összesen 

Mőködési kiadás Mőködési 
kiadás 

összesen

Pénzeszköz-átadás

Beruházás

Jog-
cím-
cso-
port

Intézmény megnevezése
Jog-
cím 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. sz. melléklet

Általános iskolák, óvodák, böcs ıde

Kodály Z.Ének-zenei Ált.Isk.és Óvoda 1 8150 49

Szilvási Nev-Okt.Közp., Óvoda, Ált.Isk. 2 18677 82

Kenderföldi-Somági Ált.Isk. és Óvoda 3 9334 61

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem 4 9424 15

József A.Könyvtár és Múzeális 
Győjtemény 5 6872 7

1 GESZ 113952 35

1-4 összesen: 166409 249 0

2 Kökönyösi Oktatási Központ 42339 270

3 Városgondnokság 86330 29 0

4 Tőzoltóság 1754 58

5 Polgármesteri hivatal 46058 109 46540

1-8 összesen 342890 715 46540

Saját bevétel
Engedélyezett 

létszám
OEP teljesítmény-

finanszírozás
Jogcím-
csoport

Intézmény megnevezése Jogcím

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mők. Felhalm.

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

             696            1 381               2 077    

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

           1 954            2 531               4 485    

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola és Óvoda

           1 138            2 353               3 491    

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

             812            1 537               2 349    

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

             493            9 777             10 270    

GESZ
47 353    337             2 400        541                     50 631    

GESZ összesen:
-          47 353    -         -         -          5 430          -          -             -          -                19 979      541           73 303         

Kökönyösi Oktatási 
Központ

35          14 185        8 014        163                     22 397    

Városgondnokság
802 -        2 498          24 339               26 035    

Tőzoltóság
316             36 811               37 127    

Intézmények össz.:
-          46 551    35          -         -          22 429        -          -             -          -                89 143      704           158 862       

Polgármesteri Hivatal
525         150        40 499      13 316 -   25 858      155 107            208 823    

Int.fin.korr.
22 429 -       -        22 429    

Együtt:
-          47 076    185        -         -          -               -          40 499      13 316 -   -                115 001    155 811     345 256       

(ezer forint)
2011. szeptember 29.

3. 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.

 
 
 
 
 



 

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

1 585      320       24         148       2 077  

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

3 559  788       46         67         25         4 485  

Kenderföldi-Somági 
Ált. Iskola és Óvoda

2 519  523       168       281       3 491  

József A. Városi 
Könyvt. és Muzeális 
Gy.

1 674      382       293       2 349  

Közösségek Háza, 
Színház és 
Hangv.terem

7 973      1 433    864       10 270  

GESZ
2 009      445       47 636  541       50 631  

GESZ összesen:
19 319  3 891  49 031  -         -       -         541       -         -         -         -         67         -         454       73 303  

Kökönyösi Oktatási 
Központ

17 909  4 208  909 - 4           153       10         41         981       22 397  

Városgondnokság
21 253  2 219    2 563    26 035  

Tőzoltóság     28 127         9 000    37 127  

Intézmények össz.:
86 608  19 318  50 685  4  -   -   694  -   -   -   10  108  -   1 435  158 862  

Polgármesteri Hivatal
15 512  4 057  8 681  15 278  11 547  35 161 - 1 758  22 429  163 475  240  7  1 000  208 823  

Int.fin.korr.
22 429 - 22 429 - 

Együtt:
102 120  23 375  59 366  15 282  -   11 547  34 467 - 1 758  -   163 475  10  348  7  1 000  1 435  345 256  

2011. szeptember 29.

Tám. ért. 
mők. kiad.

Ellátottak 
juttatásai

Összes 
kiadásMők.

Pénzeszköz-átadás
Felújítás

Költségv. 
tám.

Hitel 
törlesztés

Pénzügyi 
befektetés

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

(ezer forint)

Intézmény
Személyi 
juttatás

M.adót 
terh.jár.

Dologi 
kiadás Felhalm. Önk.által 

foly.ellátás

Tartalék
Tám. ért. 
felh. kiad.

Beruházási 
kiadás
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3/a. számú melléklet 
 

Polgármesteri Hivatal elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás – bevétel emeléssel járó 

(ezer Ft) 
 
 

1. Bérkompenzáció  
- egyéb központi támogatás                  4.888 

 - mőködési célú tartalék       4.888 
   

2. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása 
- központosított támogatás       2.081 
- dologi kiadás         2.081 

 
3. Normatív kiegészítı felmérés - intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó 

gyerekek, tanulók támogatása 
- normatív, állami támogatás               -13.316 

 - mőködési célú tartalék               -13.316 
   

4. Bérkompenzáció (06-07. hó) 
- egyéb központi támogatás                  4.866 
- személyi juttatás           415 
- munkaadót terhelı járulékok         112 
- finanszírozási kiadás        4.339 
   személyi juttatás      madót terh.jár. összesen 
 GESZ   1.511  408  1.919  
 Kökönyösi O.K.  1.666  450  2.116  
 Városgondnokság      77       19       96  

Tőzoltóság     158    50     208     
 

5. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – 
létszámleépítési pályázat 
- központosított támogatás                11.191 
- személyi juttatás        4.061 
- munkaadót terhelı járulékok      1.096 
- finanszírozási kiadás                   6.034 
   személyi juttatás       madót terh.jár. összesen 
 GESZ              607       165     772     
 Kökönyösi O.K.          4.143  1.119  5.262  
 

6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – 
prémiumévek program  
- központosított támogatás       7.316 
- finanszírozási kiadás        7.316 
   személyi juttatás       madót terh.jár. összesen 
 GESZ   667     180         847 
 Kökönyösi O.K.            5.097  1.372      6.469 
 

7. Helyi közösségi közlekedés támogatása 
- központosított támogatás       9.788 
- mőködési célú pénzeszköz átadás      9.788 
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8. Könyvtári támogatás 

- központosított támogatás          224 
- finanszírozási kiadás           224 
          dologi kiadás  
 GESZ   224 
 

9. Kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz 
- központosított támogatás          145 
- finanszírozási kiadás           145 
          dologi kiadás  
 GESZ   145 
 

10. Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel     2.606 
- mőködési célú tartalék       1.751 
- dologi kiadás            855 
 

11. 37/2011. CKÖ sz. határozat alapján elıirányzatok emelése 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel     1.129 
- mőködési célú pénzeszköz átvétel         150 
- mőködési bevétel           525 
- személyi juttatás        1.293 
- munkaadót terhelı járulékok         224 
- dologi kiadás            287 
 

12. 2011. évi népszámlálás támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel              11.215 
- személyi juttatás        8.280 
- munkaadót terhelı járulékok      2.235 
- dologi kiadás            700 
 

13. Ülnöki díj térítése a Bíróságtól 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel          51 
- személyi juttatás             40 
- munkaadót terhelı járulékok           11 
 

14. Munkaügyi Központtól bértámogatás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel        736 
- személyi juttatás           580 
- munkaadót terhelı járulékok         156 
 

15. Új munkahelyek a sikerért! (EKF program) támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel        762 
- személyi juttatás           600 
- munkaadót terhelı járulékok         162 

 
16. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel          63 
- önkormányzat által folyósított ellátás          63 
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17. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel              10.481 
- önkormányzat által folyósított ellátás              10.481 

 
18. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel          34 
- önkormányzat által folyósított ellátás          34 

 
19. DDOP-3.1.2/2F -2f-2009-0017 „Kökönyösi Oktatási Központ” kialakítása beruházás 

bevételi és kiadási elıirányzat tényadatoknak megfelelı módosítása 
a, Elızı évrıl áthúzódó bevétel 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel            181.569  
- fejlesztési célú tartalék              181.569 
 
b, Beruházási célú támogatásértékő bevétel önkormányzatoktól – eredeti 
elıirányzathoz képest változás 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel                   627  
- fejlesztési célú tartalék                     627 

  
c,  
- beruházási célú támogatásértékő bevétel             -27.089 
- beruházási kiadás                -27.089 

 
20. A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 2010. évi elszámolása a finanszírozó 

önkormányzatokkal korrekció 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel              -1.219 
- finanszírozási kiadás                 -1.219 
  személyi juttatás  madót terh.jár. dologi kiadás  m.c. t.é.kiad.  m.c.pe.átad.   összesen 
 Kökönyösi O.K. -35     -10  -1.219              41                 4          -1.219 
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3/b. számú melléklet 
 

Polgármesteri Hivatal és intézmények közötti, 
valamint kötelezı elıirányzatok közötti 

átcsoportosítási javaslat 
(ezer Ft) 

 
1. Közfoglalkoztatás támogatása – önkormányzati saját rész (2011. 05-07. hó) 5, 10 % 

- mőködési célú tartalék                 -3.131 
- önkormányzat által folyósított ellátás        969 
- személyi juttatás             28 
- munkaadót terhelı járulékok             4 
- személyi juttatás CKÖ            10 
- munkaadót terhelı járulékok CKÖ            1 
- finanszírozási kiadás        2.119 
   személyi juttatás       madót terh.jár. összesen 
 GESZ   364    48     412     
 Kökönyösi O.K.  197       27     224  
 Városgondnokság           1.305  178  1.483  

 
2. Bérkompenzáció elıirányzatának helyreállítása 

- mőködési célú tartalék                 -2.589 
- személyi juttatás           205 
- munkaadót terhelı járulékok           56 
- finanszírozási kiadás        2.328 
   személyi juttatás      madót terh.jár. összesen 
 GESZ   792  214  1.006  
 Kökönyösi O.K.  916  248  1.164  
 Városgondnokság   40       10       50       

Tőzoltóság    82       26     108     
 

3. Úszásoktatás támogatása 
- dologi kiadás           -174 
- finanszírozási kiadás           174 
          dologi kiadás 
 GESZ   93  
 Kökönyösi O.K.  81  

 
4. Bell-A-Fon Kft. bérleti díj kedvezmény kérelme 

- mőködési célú tartalék           -48 
- finanszírozási kiadás             48 
    mőködési bevétel 
 Városgondnokság        - 48    
   

5. Fıkefe Nonprofit Kft. bérleti díj kedvezmény kérelme 
- mőködési célú tartalék         -754 
- finanszírozási kiadás           754 
    mőködési bevétel 
 Városgondnokság       - 754  

 
6. Sikondai Településrészi Önkormányzat 3/2011. (III.30.) sz. határozati javaslata 

- dologi kiadás             -40 
- mőködési célú pénzeszközátadás           40 
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7. Tankönyv támogatás intézmények közötti átcsoportosítása tényadatok alapján 
- finanszírozási kiadás               0 
   ellátottak pénzbeli juttatása 
 GESZ    12 
 Kökönyösi O.K.  -12 

 
8. Komló Város Közmővelıdésért díj „fúvószenekar” részére 

- dologi kiadás           -100 
- finanszírozási kiadás           100 
 841907 
          személyi juttatás 
 Kökönyösi O.K.  100  

 
9. Polgármesteri keret elıirányzatának átcsoportosítása 

- mőködési célú tartalék                 -1.515 
- mőködési célú pénzeszköz átadás      1.475 

 - mőködési célú támogatásértékő kiadás          40 
 

10. 119/2011 (VI.23.) Kt. határozat 3. pontja alapján a Komlói Szociális Nonprofit 
Közhasznú Kft. üzletrészének megvásárlása 
- üzletrész vásárlás        1.000 
- fejlesztési célú tartalék                 -1.000 
 

11. 119/2011 (VI.23.) Kt. határozat 5. pontja alapján Komlói Szociális Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére végkielégítés támogatása a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2011. évi önkormányzati támogatás maradványának terhére 
- mőködési célú pénzeszköz átadás                -8.500 
- mőködési célú pénzeszköz átadás      8.500 

 
12. 125/2011. (VI.23.) Kt. határozata a közmunka pályázatban való részvételrıl 

- mőködési célú tartalék         -200 - 
mőködési célú támogatásértékő kiadás        200 

 
13. 145/2011. (VII.28.) Kt. határozata a Frankia Kft. munkahely-teremtési támogatásáról 

- mőködési célú tartalék         -500 
- mőködési célú pénzeszköz átadás         500 

 
14. 146/2011. (VII.28.) Kt. határozata a Hektor Tex Kft. munkahely-teremtési 

támogatásáról 
- mőködési célú tartalék         -500 
- mőködési célú pénzeszköz átadás         500 

 
15. 147/2011. (VII.28.) Kt. határozata a Apollo Seed Technology Kft. munkahely-

teremtési támogatásáról 
- mőködési célú tartalék         -275 
- mőködési célú pénzeszköz átadás         275 

 
16. 158/2011. (IX.6.) Kt. határozata a szociális feladatellátás átszervezésérıl 

- mőködési célú tartalék                 -2.700 
- mőködési célú pénzeszköz átadás      2.700 
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17. Havaria keret elıirányzatának átcsoportosítása 

- fejlesztési célú tartalék         -925 
- beruházási kiadás           239 
- dologi kiadás            686 

 
18. Tervezési keret elıirányzatának átcsoportosítása 

- beruházási kiadás 412000 szakfeladat               -1.513 
- beruházási kiadás 421100 szakfeladat     1.175 
- felújítási kiadás           338 

 
19. Berek utcai szennyvíz átkötési munkák elıirányzatának átcsoportosítása 

- felújítási kiadás 841403 szakfeladat       -656 
- felújítási kiadás 370000 szakfeladat        656 

 
20. Körtvélyes gazdasági célú telkek szennyvízcsatornázásának elıirányzat 

átcsoportosítása 
- beruházási kiadás 841403 szakfeladat               -2.027 
- beruházási kiadás 370000 szakfeladat     2.027 

 
21. Vis maior helyreállítás elıirányzatának átcsoportosítása 

- dologi kiadás                   -1.420 
- felújítási kiadás        1.420 

 
22. Kifizetett kártérítések Városgondnokság részére (Kátyú miatt: Tolnai Zsolt 17.600 Ft, 

letört faág miatt Kontli Norbert 20.000 Ft) 
- mőködési célú tartalék                     -37 
- finanszírozási kiadás             37 
            dologi kiadás 
 Városgondnokság 37 

 
23. Zobákpuszta-Gesztenyési Településrészi Önkormányzattól járda javítására 

- dologi kiadás             -30 
- finanszírozási kiadás             30 
            dologi kiadás 
 Városgondnokság 30 

 
24. Rövid lejáratú hitel törlesztés elıirányzatának helyesbítése 

- mőködési célú hiteltörlesztés             7 
- mőködési célú tartalék             -7 

 
25. DDOP-3.1.2/2F -2f-2009-0017 „Kökönyösi Oktatási Központ” kialakítása beruházás 

bevételi és kiadási elıirányzat tényadatoknak megfelelı módosítása 
a, Elızı évrıl áthúzódó bevétel 
- beruházási kiadás                   -2.137 
- fejlesztési célú tartalék              2.137 

  
b, Elıirányzatok közötti átcsoportosítás ténynek megfelelıen 
- beruházási kiadás                  -5.836 
- dologi kiadás         5.836 
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3/c. számú melléklet 
 

Intézmények elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás – bevétel módosítással járó 

(ezer Ft) 
 
 
GESZ 
 

1. Egyéb közfoglalkoztatás (közhasznú) 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel     1.325 
- személyi juttatás        1.116 
- munkaadót terhelı járulékok         209 

 
2. Egyéb közfoglalkoztatás (mentor) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     1.901 
- személyi juttatás        1.518 
- munkaadót terhelı járulékok         383 

 
3. Rövid távú közfoglalkoztatás (B.M. Kormányhivatal) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     1.782 
- személyi juttatás        1.571 
- munkaadót terhelı járulékok         211 

 
4. Hosszú távú közfoglalkoztatás (B.M. Kormányhivatal) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     2.577 
- személyi juttatás        2.268 
- munkaadót terhelı járulékok         309 

 
5. Almajuttatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel        442 
- ellátottak pénzbeli juttatása          442 

 
6. Továbbszámlázott bevétel – kiadás elıírása 

- intézményi mőködési bevétel                47.353 
- dologi kiadás                  47.353 

 
7. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     1.334 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel        541 
- személyi juttatás        1.050 
- munkaadót terhelı járulékok         284 
- beruházási kiadás           541 

 
8. OKM Útravaló ösztöndíj 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel        552 
- személyi juttatás           435 
- munkaadót terhelı járulékok         117 

 
 



 45 

 
9. Nemzeti Kulturális Alap (Közmővelıdés program)  

- mőködési célú támogatásértékő bevétel        700 
- dologi kiadás            700 

 
10. TÁMOP pályázat 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     8.031 
- személyi juttatás        6.704 
- munkaadót terhelı járulékok      1.163 
- dologi kiadás            164 

 
11. TIOP pályázat 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     1.052 
- személyi juttatás           780 
- munkaadót terhelı járulékok         203 
- dologi kiadás              69 

 
12. Dologi kiadás térítése (irodaszer) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel        283 
- dologi kiadás            283 

 
13. Átcsoportosítás 

- személyi juttatás            -64  
- munkaadót terhelı járulékok            -3 
- mőködési célú támogatásértékő kiadás          67 
 

Kökönyösi Oktatási Központ 
  

1. Egyéb közfoglalkoztatás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel     3.428 
- személyi juttatás        2.753 
- munkaadót terhelı járulékok         675 

 
2. Hosszú távú közfoglalkoztatott 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     1.055 
- személyi juttatás           930 
- munkaadót terhelı járulékok         125 

 
3. Rövid távú közfoglalkoztatott 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     1.691 
- személyi juttatás        1.489 
- munkaadót terhelı járulékok         202 

 
4. Almajuttatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel        502 
- ellátottak pénzbeli juttatása          502 

 
5. Wekerle S. Alapkezelı – útravaló ösztöndíj 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel        618 
- személyi juttatás           618 
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6. Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet – szakiskolai ösztöndíj 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel        491 
- ellátottak pénzbeli juttatása          491 

 
7. Pannon szakképzés Szerv. Társ. 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel          29 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel        163 
- dologi kiadás              29 
- beruházási kiadás           163 

 
8. Német Kisebbségi Önkormányzat – Sophia Scholl 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel          50 
- dologi kiadás              50 

 
9. Mánfa Község Önkormányzata iskola normatíván felüli támogatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel        150 
- dologi kiadás            150 

 
10. Európa és Ipari Dolgozók Sz. – Bányászzenekar 

- mőködési célú pénzeszköz átvétel           35 
- személyi juttatás             35 

 
11. Komlói Kistérség Többcélú Önk. Társulás támogatás visszafizetése 

- beruházási kiadás            -10 
- beruházási célú támogatásértékő kiadás          10 
  

Városgondnokság 
 

1. TÁMOP foglalkoztatás (2011.05. hóig) 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel        302 
- személyi juttatás           302 

 
2. Rövid távú közfoglalkoztatás (2011.05-07. hó) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel              17.278 
- személyi juttatás                 15.341 
- munkaadót terhelı járulékok      1.260 
- dologi kiadás            677 

 
3. Hosszú távú közfoglalkoztatás (2011. 05-07. hó) 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel     6.759 
- személyi juttatás        4.188 
- munkaadót terhelı járulékok         752 
- dologi kiadás         1.819 

 
Tőzoltóság 

 
1. OKF támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel              36.811 
- személyi juttatás                 27.887 
- munkaadót terhelı járulékok      8.924 
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11. sz. napirend 
 
Hulladékgazdálkodási terv elfogadása 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Kádas Miklós  környezetvédelmi szakértı 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
 

Mátyás János kiemelte, hogy a hulladékgazdálkodási terv 5.3. pontjában szerepel az, 
hogy a kistérség területérıl a kommunális hulladékot a cikói regionális 
hulladéklerakóba és a görcsönyi és/vagy a kökényi hulladéklerakóba szállítják. Arról 
érdeklıdött, hogy valóban Görcsönybe és Kökénybe akarják szállítani a szemetet, 
mikor Cikóra milliárdok lettek költve? Felvetette annak lehetıségét, hogy az étolajat is 
be kellene venni veszélyes hulladékok közé, hiszen az elhasznált étolaj többnyire a 
lefolyóba kerül, és a Vízmő tisztítja meg drága pénzért. Ha az olajszőrıt, olajos 
rongyokat győjtik, akkor az étolajat is kellene. 2016-ig prognosztizálva van a 
keletkezı hulladék mennyisége. Hogyan jöttek ki a számadatok? Mennyi bevétele van 
a cégnek a veszélyes hulladék újrahasznosításából (akkumulátor, vas, réz, stb.)? 
 
Kádas Miklós (környezetvédelmi szakértı) elmondta, hogy minden 
hulladéklerakónak speciális, egyedi engedélyei vannak. A hulladékok jegyzékérıl van 
kormányrendelet, mely meghatározza, hogy milyen EWC kódú hulladékot, melyik 
lerakóba lehet vinni. A cikói hulladéklerakónak kb. 15 EWC kódú hulladékra van 
engedélye, akkor oda csak azt szabad lerakni. Görcsönynek és Kökénynek jóval több 
típusra van engedélye. Azoknak a hulladékoknak, melyek nem kerülhetnek Cikóra, 
más elhelyezési lehetıséget kell keresni.  
Az étolajhulladékot a MOL, valamint a BIOMARK 2000 Kft . (Pécs, Eperfás u. 2.) 
korlátlan mennyiségben átveszik.  
Amennyiben Komlón mőködni fog a hulladékudvar, az rendelkezik olyan speciális 
szigeteléssel, győjtı edényzettel, ami veszélyes hulladék begyőjtésére is alkalmas, ott 
esetleg elképzelhetı az étolaj begyőjtése is, de az pénzbe kerül, fizetni kell érte.  
A hulladékokra vannak becslési lehetıségek, nem konkrét számok. A becslések fıre 
vonatkoznak, és bizonyos tendenciákat vesznek figyelembe, melyek 30-40 %-os 
biztonsággal igazak. Egy dolgot lehet valószínősíteni, ha a hulladékhasznosítási 
lehetıségekkel élnek az emberek (szelektív győjtés, újrahasznosítás), akkor a 
lerakandó hulladékok mennyisége 2016-ra térfogatban 15-20 %-kal, súlyban 8-10 %-
kal csökkenne.  
Jó kezdeményezésnek tartja a Komlói VG Zrt., a Komlói Főtıerımő Zrt és a Komló-
Víz Kft. közös akcióját. A három cég hulladékából egy terméket állítanak elı 
(komposzt), ezzel 2600 tonnával csökken csak Komló és térségében a lerakandó 
hulladék mennyisége. Az uniós elvárásoknak (lebomló szerves anyagok lerakása tilos), 
ami 2014-2015-tıl kötelezı, már most is eleget tudnak tenni. 
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Mátyás János véleménye szerint ma, amikor a szemétszállítás nagyon költséges 
dolog, akkor egy cég a saját környezetének védelme érdekében megtehetné azt, hogy 
befogadja az étolajat. Pécsre nem fogják bevinni.  
 
Szarka Elemér örömmel vette, hogy az egyik nagyáruházban pet palackot és 
alumínium dobozt győjtenek, bár filléreket adnak érte, de mőködik. Bizottsági ülésen 
Folkner Károly jelezte, hogy a hulladékudvar október 17-re elkészül. Korábban évente 
két alkalommal szerveztek veszélyes-hulladék győjtést, de az idei évben a magas 
költségek miatt szünetelt. Októbertıl már lesz hová vinni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
27/2011. (IX.30.) 

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 
KOMLÓ VÁROS 2004-2008. ÉVI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TER VÉRİL 
SZÓLÓ 31/2004. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK HATÁLYON 

KÍVÜL HELYEZÉSÉR İL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Komló Város 
2004-2008. évi hulladékgazdálkodási tervérıl szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati 
rendelete. 
 

 
2. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
Komló, 2011. szeptember 29. 

 
 
 dr. Vaskó Ernı        Polics József   
címzetes fıjegyzı      polgármester 
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A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

172/2011. (IX.29.) Kt. határozata 
 

Hulladékgazdálkodási terv elfogadása 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, továbbá a gazdasági, 
településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás 2011-2016. évekre szóló hulladékgazdálkodási 
tervét. 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011-
2016. évekre szóló Hulladékgazdálkodási Tervét és vállalja annak helyi közzétételét, 
kihirdetését. 

 

Határid ı: 2011. október 31. 

Felelıs: Polics József  polgármester 

 

 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
hulladékgazdálkodási terve 

 
2011-2016. évekre 

 
 
 

K o m l ó 
 

2 0 11. 
 
 
 
Készítette: Kádas Miklós 
Környezetvédelmi szakértı 
Engedély száma: SZKV-hu/02-1195 
Készült: 2011. 
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Elızmények: 
 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 19 települése egységes 
hulladékgazdálkodási tervet készített a területre vonatkozóan a közel azonos 
hulladékkeletkezés és hulladékkezelés miatt. 
 
Az Önkormányzatok hulladékkezelési ellátási kötelezettsége miatt ugyanazokat a feladatok 
kell megoldani minden területen.  
 
A térségben megvalósult ISPA projekt és a folyamatban lévı Mecsek-Dráva projekt is 
indokolja az egységes hulladékkezelést. 
 
 
A településeket nem külön-külön, hanem egységesen tárgyaljuk a keletkezett hulladék-
összetétel és mennyiségek alapján. 
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I. A tervkészítés általános adatai 
 

1 Tervezési szint- kistérségi hulladékgazdálkodási terv 

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tervezésbe bevont települései és 
azok alapadatai 
     

1. Bodolyabér község adatai 
Terület : 909 ha, 
Lakosok száma : 251 fı, 
Lakások száma : 115. 

2. Egyházaskozár község adatai 
Terület : 2431 ha, 
Lakosok száma : 801 fı, 
Lakások száma : 348. 

3. Hegyhátmaróc község adatai 
Terület : 759 ha, 
Lakosok száma : 154 fı, 
Lakások száma : 86. 

4. Hosszúhetény 
 Terület : 4527 ha, 

Lakosok száma : 3413 fı, 
Lakások száma : 1160. 

5. Kárász község adatai 
Terület : 802 ha, 
Lakosok száma : 336 fı, 
Lakások száma : 145 

6. Komló város adatai 
Terület : 4655 ha, 
Lakosok száma : 25881 fı, 
Lakások száma : 11198. 

7. Köblény község adatai 
Terület : 804 ha, 
Lakosok száma : 249 fı, 
Lakások száma : 106. 

8. Liget község adatai 
Terület : 1207 ha, 
Lakosok száma : 446 fı, 
Lakások száma : 142 

9. Magyaregregy község adatai 
Terület : 2681 ha, 
Lakosok száma : 752 fı, 
Lakások száma : 341. 

10. Magyarhertelend község adatai 
Terület : 1616 ha, 
Lakosok száma : 647 fı, 
Lakások száma : 260 
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11. Magyarszék község adatai 
Terület : 1386 ha, 
Lakosok száma : 1101 fı, 
Lakások száma : 382. 

12. Mánfa község adatai 
Terület : 2770 ha, 
Lakosok száma : 875 fı, 
Lakások száma : 331 

13. Máza község adatai 
Terület : 1069 ha, 
Lakosok száma : 1269 fı, 
Lakások száma : 485. 

14. Mecsekpölöske község adatai 
Terület : 731 ha, 
Lakosok száma : 450 fı, 
Lakások száma : 154. 

15. Szalatnak község adatai 
Terület : 1028 ha, 
Lakosok száma : 348 fı, 
Lakások száma : 171. 

16.Szárász község adatai 
Terület : 598 ha, 
Lakosok száma : 34 fı, 
Lakások száma : 37 

17.Szászvár nagyközség adatai 
Terület : 2117 ha, 
Lakosok száma : 2428 fı, 
Lakások száma : 1037. 

18.Tófő község adatai 
Terület : 434 ha, 
Lakosok száma : 117 fı, 
Lakások száma : 58. 

19.Vékény község adatai 
Terület : 936 ha, 
Lakosok száma : 155 fı, 
Lakások száma : 65. 
 

2 A tervezés célja és jogi, valamint egyéb szabályozási háttere 

A 2000 évi XLIII. törvény 35.§-a, valamint a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet alapján, az 
II. Országos hulladékgazdálkodási tervben, valamint az NKP III-ban foglalt célokkal, 
feladatokkal és a települések rendezési tervével összhangban a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás illetıségi területére helyi szintő hulladékgazdálkodási tervet 
dolgoztak ki.  
 
A hulladék gazdálkodási tervezésnek alapvetı célkitőzése, a környezeti értékek megóvása, a 
károsító hatások mérséklése, megszőntetése és a környezeti károk felszámolása.  
 
A terv készítésénél figyelembe vettük a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 
követelményeirıl szóló 126/2003. (VIII. 15.) korm. rendelet elıírásait. 
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A terv készítése során felhasznált adatbázisok: 
 

• EU 2008/98/EK direktíva 
• II. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
• III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP III. 2010-2014) 
• Helyi település rendezési tervek 
• HIR információs rendszer 

 

3 A tervezési terület bemutatása 

 
A kistérség településeinek elhelyezkedése 
 

 
 
A kistérségbıl a Cikói hulladékkezelı létesítményhez tartotó települések: 
 
A Dél-Balaton Sió völgye Önkormányzati Társuláshoz tartozó Komlói Kistérségi 
települések, amelyek a Cikó-i hulladékkezelı telepre szállítják a hulladékaikat: 

 
1.  Egyházaskozár  
2. Hegyhátmaróc  
3. Hosszúhetény 
4. Kárász község  
5. Komló  
6. Köblény  
7. Magyaregregy  
8. Máza község  

9. Mecsekpölöske 
10. Szalatnak  
11.Szárász  
12.Szászvár  
13.Tófő  
14.Vékény  
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A Mecsek Dráva projekthez kapcsolódó Komlói Kistérségi települések 
 

1.Liget  
2. Magyarhertelend  
3. Magyarszék  
4. Mánfa  
5. Bodolyabér  
 

A kistérségben elsısorban lakossági hulladékkeletkezéssel kell számolni, mivel jelentıs ipari 
üzem nem található a településeken. 
 
Az országos adatokhoz képest a kistérségben a szántó valamint az erdı területek aránya 
valamivel nagyobb, mint az országos átlag, a mővelésbıl kivett terület aránya viszont kisebb 
az országos értéknél. Tehát a régióban a szántóföldi mővelés és az erdıgazdálkodás 
területhasználata némileg erıteljesebb az országos átlagnál. 
 
A sertéstartás nincs üzemi méretben a településeken. 
 
Szarvasmarhatartás Szászváron található. 
 
A szántóföldi növények termésmennyisége az elmúlt néhány évben igen változó volt a 
kedvezıtlen idıjárás miatt. 
 
A régióban jelentısen meg növekedett az idelátogatók száma, ami a turizmus 
évszakfüggısége miatt elsısorban a nyári idıszakra tehetı. 

 

4 Felhasznált adatok, tervek 

 
 Valamennyi termelı tevékenység, illetve hulladékkeletkezés tekintetében a 2009 évi adatok 
képezik a tervezés alapját. 
 

5 A képzıdı hulladékok mennyisége 

 
Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás területén 2009-ben az alábbi 
mennyiségő hulladék keletkezett., amely tartalmazza a termelés és elosztás, valamint a 
fogyasztás során keletkezı hulladékokat is, továbbá a mezıgazdaságban visszaforgatott  
szerves hulladékot is. 
 

Hulladék típusa Mennyiség / 
tonna/év/ 

Mezıgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 10 000 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes /gumi is/ 8 000 
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Települési szilárd /nem szelektíven és szelektíven győjtött / 25 000 

Települési folyékony és szennyvíziszap 2 500 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, 
hajtómő.- és kenıolajok 

60 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szőrıanyagok 

10 

Olajszőrı 5 

Ólomakkumulátorok 20 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó 
hulladék keverék 

50 

Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 

20 

Nem-vasfém hulladék 10 

Vasfém hulladék 30 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
csomagolóanyagok 

20 

Nem fertızı betegségben elhullott állatok tetemei 50 

Építési, bontási hulladék 5 000 

összesen 50 775 

 

Keletkezı veszélyes hulladékok: 

 

 
Megnevezés EWC kód Mennyi-

ség/év 
Mérték-
egység 

 
1 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, hajtómő.- és kenıolajok  13 02 05* 60 t 

2 Veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szőrıanyagok 15 02 02* 10 t 

3 Olajszőrı 16 01 07* 5 t 

4 Ólomakkumulátorok 16 06 01* 20 t 
 
5 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból 
származó hulladék keverék 13 05 08* 50 t 

6 
Veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó csomagolóanyagok 

 
15 01 10* 

 
20 t 

7 Injekciós tők, fecskendık…. 18 01 03* 1  t 
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5.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége. 

A térségben nincs felhalmozott hulladék 

 

5.3. A területre beszállított és a területrıl kiszállított hulladékok típusa és éves 

mennyisége  

 

A Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás területre csak a Komlói 

komposzttelepre szállítanak be (állati eredető hulladékok komposztálása) hulladékot, a 

keletkezett hulladék győjtése és rendszeres kiszállítása folyamatosan történik.  

 

A korábban felsorolt hulladékokat elszállíttatják megfelelı engedéllyel rendelkezı 

cégekkel. 

A Kistérség területérıl a kommunális hulladékot a Cikói regionális hulladéklerakóba és a 

Görcsöny-i és/vagy a Kökényi hulladéklerakóba szállítják. 

 

A szelektíven győjtött hulladékot a REKOM KFT Cikóin és a BIOMARK 2000 KFT 

Pécsett lévı hulladékkezelı csarnokba szállítják, ahol a hasznosítható anyagokat bálázzák 

és értékesítik 

 

Az almos trágyát saját szállítójármővel, illetve kiszóró berendezéssel juttatják a 

szánóföldekre- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelı módon és idıben. A kiszórást 

követıen folyamatosan bedolgozzák a talajba a trágyát. 

 

A kiszállított veszélyes hulladékokat a hulladékkezelık engedélyében rögzített módon 

ártalmatlanítják. 

 

6. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvetı mőszaki követelmények 

 

a. Komló Kistérség Önkormányzati Társulás területén nitrát érzékeny területek, 
szennyezıdés érzékeny vízbázisok találhatók a 27/2006 (II.7.) Korm. rendelet 
szerint. Ez elsısorban az állattartás esetén befolyásolja a keletkezı hulladékok 
győjtését ideiglenes tárolását, valamint a hulladékok hasznosítását.  
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A vonatkozó jogszabályoknak megfelelı almos trágya, valamint a szennyezett 
csapadékvíz tárolás megoldott.  

A nem fertızı állati hulladékokat az ATEV ZRT szállítja el. 

 

b. A gépjavító mőhelyeknél a veszélyes és termelési hulladékok tárolása a 
megfelelı üzemi győjtıhelyek rendelkezésre állnak. 

 

A veszélyes hulladékok, növényvédı-szeres göngyölegek és a nyilvántartásra 
kötelezett egyéb hulladékok nyilvántartását folyamatosan vezetni kell 

 

Hulladék típusa Elhelyezés módja 
Mezıgazdasági és 

élelmiszeripari nem veszélyes 
Mezıgazdasági területre- 

beszántás vagy komposztálás 
Ipari és egyéb gazdálkodói nem 

veszélyes  
Kommunális lerakóra 

Települési szilárd /nem 
szelektíven és  szelektíven 

győjtött / 

Kommunális hulladéklerakóra 

Települési folyékony és 
szennyvíziszap 

Szennyvízkezelı telep 

Ásványolaj alapú, 
klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómő.- és kenıolajok 

Veszélyes hulladék győjtıhely 

Veszélyes anyagokkal 
szennyezett abszorbensek, 

szőrıanyagok 

Veszélyes hulladék győjtıhely 

Olajszőrı Veszélyes hulladék győjtıhely 
Ólomakkumulátorok Veszélyes hulladék győjtıhely 

Homokfogóból és olaj-víz 
szeparátorokból származó 

hulladék keverék 

Veszélyes hulladék győjtıhely 

Termékként tovább nem 
használható gumiabroncsok 

Égetés, újrahasznosítás 

Nem-vasfém hulladék újrahasznosítás 
Vasfém hulladék újrahasznosítás 

Veszélyes anyagokat 
maradékként tartalmazó 

csomagolóanyagok 

Veszélyes hulladék győjtıhely 

Nem fertızı betegségben 
elhullott állatok tetemei 

Veszélyes hulladék győjtıhely 

Építési, bontási hulladék Elkülönített tárolás- 
hasznosítás 
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7. A keletkezı hulladék mennyisége ágazatok szerinti bontásban: 
 

7.1.  Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok; 
 

 
Megnevezés EWC kód mennyiség/év Mérték-

egység 

10 Vasfém hulladék 16 01 17 30.- t 

11 Nem-vasfém hulladék 16 01 18 10.- t 
 

7.2. Mezıgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok; 
 

 
Megnevezés EWC kód mennyiség/év Mérték-

egység 

1 Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a 
szennyezett szalmát)     

Szennyezett csapadékvíz 02 01 06 3 000.- t 

  szennyezett szalma   4 000.- t 

2 
Nem fertızı betegségben elhullott állatok 
tetemei  02 02 02 50.- t 

3 Injekciós tők, fecskendık 18 01 03* 1.- t  
 
7.3. Települési szilárd hulladékok: 
 

� kommunális hulladék EWC  20 03 01 25 000.- t 
 

 
7.4. Települési hulladékok:   
 

Szennyvíziszap  EWC   19 05 01 2 500.- t 
 

 Építési, bontási hulladék  EWC   17 01 07 5 000.- t 

    
A település folyékony hulladék sorsa: A települési folyékony hulladék begyőjtése és 

kezelése nehezen követhetı nyomon. A keletkezési helyek lecsökkentek a csatornázás 
miatt, azonban egyik településen sem teljes a csatornázás, így mindenütt keletkezi 
kommunális szennyvíz. A térségben üzemelı szennyvízkezelı telepek tudják fogadni 
a kommunális szennyvizet, azonban csak a beszállítókról van adatuk, a származási 
helyrıl nem. Két település nem rendelkezik kommunális szennyvízgyőjtı csatornával 
(Hegyhátmaróc és Szárász), azonban itt is a keletkezı szennyvíz mennyisége csak 
becsülhetı. Feltételezve, hogy a szennyvízhálózatra nem csatlakozott háztartások 
kommunális szennyvize is bekerül a szennyvíztisztító telepre, ezért a 
szennyvíztelepeken keletkezı szennyvíziszap megadott mennyiségében ezek is 
szerepelnek 
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7.5.  A technológiákban képzıdı veszélyes hulladékok: 

 

 
Megnevezés EWC kód mennyiség/év Mérték-

egység 

1 
Nem fertızı betegségben elhullott állatok 
tetemei  020202 50.- t 

2 Injekciós tők, fecskendık 180103 1.- t 
 
3 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómő.- és kenıolajok  13 02 05* 60.- t 
4 Veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szőrıanyagok 15 02 02* 10.- t 

5 Olajszőrı 16 01 07* 5.- t 

6 Ólomakkumulátorok 16 06 01* 20.- t 
 
7 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból 
származó hulladék keverék 13 05 08* 50.- t 

8 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
csomagolóanyagok 

 
15 01 10* 

 
20.- t 

 

8. Kiemelten kezelendı veszélyes hulladékáramok: 
 

a. PCB és PCT tartalmú hulladékok nem képzıdnek 

b. hulladékolajok, 

 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, hajtómő.- és 
kenıolajok EWC 13 02 05* 60.- t 

 

c.  akkumulátorok, elemek, 

Ólomakkumulátor EWC  16 06 01*          20 t 

 

d. elektronikai termékek hulladékai nem képzıdnek  

 

e. Kiselejtezett gépjármővek általában nem keletkeznek, mivel rendszeresen 
becserélik újabb típusokra 
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f. állat- egészségügyi hulladékok 

Injekciós tők, fecskendık 18 01 03 1.- t 

 

g.  állati eredető 

 
Megnevezés EWC kód mennyiség/év Mérték-

egység 

1 
Nem fertızı betegségben elhullott állatok 
tetemei  020202 50.- t 

2 Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a 
szennyezett szalmát)     

Szennyezett csapadékvíz 02 01 06 3 000.- t 

  szennyezett szalma  020106 4 000.- t 

 

h. növényvédı szerek és csomagoló eszközeik, 

 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
csomagolóanyagok 

 
15 01 10* 

 
20.- t 

 

i. Azbeszt tartalmú bontási hulladék nem keletkezik (pala)  1 t 

 

8.1. Csomagolási hulladékok: 
 

Papír, karton  EWC 20 01 01    100.- t 

 
8.2.Speciális, a területen külön feladatot jelentı, az eddigi kategóriákba nem tartozó 

hulladék(ok). 
 

 
Megnevezés EWC kód mennyiség/év Mérték-

egység 

 
1 Termékként tovább nem használható 

gumiabroncsok 16 01 03 20.- t 
2 Veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szőrıanyagok 15 02 02* 10.- t 

3 Olajszőrı 16 01 07* 5.- t 

4 Ólomakkumulátorok 16 06 01* 20.- t 
 
5 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból 
származó hulladék keverék 13 05 08* 50.- t 
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9. Hulladék típusonként a jelenlegi hulladékelszállítók:  

1. állati hulla    ATEV Solt 

2.  gyógyászati maradék   SEPTOX KFT 

3. kenıolaj- hulladék   DESIGN KFT 

4. olajfelitató anyag   DESIGN KFT  

5. olajos rongy     DESIGN KFT  

6. olajszőrı    DESIGN KFT  

7. savas akkumulátor hulladék  Banner Hungária KFT 

8. gépkocsi mosó iszapja  Saubermacher Marcali KFT 

9. növényvédı-szeres göngyöleg Cseber KHT 

10. vasfém hulladék   STEEL Metal KFT 

11. nemvasfém hulladék   STEEL Metal KFT 

12. gumiabroncs    Duna-Dráva Cementmő 

13. kommunális hulladék Komlói VG ZRT, Biokom KFT, Délkom 
KFT  

 

10. Az éves hulladékmérleg bemutatása: 
 

A Komló Kistérség Önkormányzati Társulás területén képzıdı hulladékok mennyisége és 
további sorsa: 

 

 
 EWC kód 

Mennyiség 
(t) 

1 Állati ürülék, vizelet és trágya  02 01 06   
  hulladék (hígtrágya)   3 000 
  (szennyezett szalma)   4 000 

2 
Nem fertızı betegségben elhullott állatok tetemei  02 02 02 50 

3 Injekciós tők, fecskendık…. 18 02 03 1 

4 Ásványolaj alapú, klórve-gyületet nem tartalmazó motor-, 
hajtómő- és kenıolajok 13 02 05* 60 

5 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek és 
szőrıanyagok 15 02 02* 10 

6 Olajszőrı 16 01 07*    5 
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7 Ólomakkumulátorok 16 06 01*           20 

8 Homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó hulladék  13 05 08*  100 

9 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
csomagolóanyagok 15 01 10* 20 

10 Vasfém hulladék 16 01 17 30 
11 Nemvasfém hulladék 16 01 18 10 

12 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 16 01 03 30 

13 Egyéb települési hulladék, ide értve a kevert települési 
hulladékot 20 03 01 25 000 

14 Papír és karton  20 01 01 100 
15 Szennyvíziszap 19 05 01 2 500 
  összesen 34 936 

 

A kommunális szennyvíziszapot kivéve valamennyi hulladék kiszállításra kerül a 
településekrıl. A szállítást és hasznosítást a korábban megnevezett engedéllyel rendelkezı 
cégek végzik. 

A szennyvíziszapot a Komló-Víz KFT telephelyén a Komlói Városgazdálkodási ZRT 
végzi- a keletkezı komposzt korlátozás nélkül forgalomba hozható.  

A komlói komposzttelep bemutatása: 
 

A Komló-Víz KFT telephelyén a kommunális szennyvíziszap, a térségben keletkezı 
parki, kiskerti fanyesedék és fő kerül komposztálásra. A komposztáláshoz 
felhasználják a Komlói Főtıerımő ZRT fatüzeléső kazánjának hamuját és filterporát 
is, amely koncentráltan tartalmazza a növények fejlıdése számára nélkülözhetetlen 
nyomelemeket és makro elemeket. 
 
A komposztálás irányítottan történik „Biomassz Kappa” oltóanyag segítségével. Ezzel 
a módszerrel elérhetı a komposzt egyenletes minısége, mivel a biológiai folyamatokat 
az oltóanyaggal bevitt mikroorganizmusok irányítják. 
 
A komposztálást vízzáró felületen végzik, a csurgalékvíz visszalocsolásra kerül. 
 
A komposztáláshoz felhasználható anyagok: 
 

Szennyvíziszap: EWC 19 08 05 - települési szennyvíz tisztításából származót iszapok 
 

Lignocellulóz tartalmú adalékanyagok számos lehetıség közül lehet választani attól 
függıen mi az adalékanyag:  
 

  EWC 03 01 01 fakéreg és parafa hulladék,  
  EWC 03 01 05 faforgács, főrészárú, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, 

amelyek különböznek a 03 01 04-tıl,  
  EWC 20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok,  
  EWC 02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek,  
  EWC 02 01 07 erdıgazdálkodási hulladékok, 030301 fakéreg és fahulladék 
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Hamu:  
 
 EWC 10 01 01 Hamu salak és kazánpor (fatüzelés maradéka) 
 
Összességében a Komló térségében keletkezı szennyvíziszap (becsült mennyiség 
~2500 t), valamint a parki nyesedék teljes mennyisége komposztálható. Ez azt jelenti, 
hogy a cikói regionális hulladékkezelı központba nem szállítunk a szelektíven 
győjthetı, biológiailag lebomló anyagokból lerakásra hulladékot. Ezen hulladékok 
becsült mennyisége a komlói városi hulladékhoz képest közel 40 %. A régió 
hulladékmennyiségének mintegy 20 %-a kerül hasznosításra ezzel a módszerrel 

 

1. melléklet hulladékkeletkezés csökkentés 2015-ig 

 

A szelektív hulladékgyőjtés várható alakulása: A jelenlegi „győjtıszigetes” rendszere 
nem alkalmas a szelektív győjtés hulladékgyőjtésre. A lakosság részben nem megy el 
a szigetekhez, részben nem a megfelelı győjtıedénybe teszi a hulladékot. Ezt 
követıen a hulladék válogatása, illetve tiszta hulladék kinyerése lehetetlen.  
Tekintettel arra, hogy a korábban jóváhagyott és EU-s támogatással kialakított 
hulladékgyőjtı szigeteket a térségbe 2011-ben telepítettek jelentıs számban, ezért az 
elsı mért eredmények 2012-ben várhatók.  
 
A kommunális hulladékban lévı (majd a lerakó hulladékanalízisébıl nyerhetı adat) és 
a szelektív győjtıszigetekrıl begyőjtött, hasznosítható hulladékok mennyiségére 2012 
évben kaphatunk adatokat, amellyel kiegészítjük hulladékgazdálkodási tervünket. 
 
(2010 évben a szelektíven győjtött hulladékot a BIOMARK 2000 KFT szállította el és 
hasznosította, 2011 évben a REKOM KFT vette át ezt a feladatot.) 

 

11. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó győjtési, tárolási elıírások 

 

� trágya- almos (tehenészet): betonozott alapon győjtve a kiszállításig, vagy 
tárolás a törvényben elıírt módon a felhasználás helyén fogasokban 

 

� szennyezett csapadékvíz (tehenészet): betonozott medencében tárolják a 
kilocsolásig (nyárfás szennyezett csapadékvíz elimináló tervezés alatt) 

 

� állati hulla (tehenészet): tárolás betonozott, zárt helyen a kiszállításig 

 

� állat gyógyászati maradék(tehenészet): tárolás speciális mőanyag tárolóban 
a kiszállításig(„SEPTOX” tároló) 

 

� kenıolaj- hulladék (gépjavítás): győjtés és tárolás fémhordókban, zárt 
helyen a kiszállításig 
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� olajfelitató anyag (gépjavítás): győjtés és tárolás mőanyag zsákban, 
zárható fémhordóban 

 

� olajos rongy (gépjavítás): győjtés és tárolás mőanyag zsákban, zárható 
fémhordóban 

� olajszőrı (gépjavítás): győjtés és tárolás mőanyag zsákban, zárható 
fémhordóban 

 

� savas akkumulátor hulladék (gépjavítás): győjtés és tárolás peremes 
mőanyag tálcán zárható helyen 

 

� gépkocsi mosó iszapja (gépmosás): peremmel ellátott szikkasztóban 
történik a tárolás a kiszállításig 

 

� növényvédı-szeres göngyöleg: a növényvédı-szer felhasználásakor  a 
göngyöleg kimosásra kerül. A mosott göngyöleg zárt, betonozott helyen 
tárolásra kerül. 

 

� vasfém hulladék: nyitott ırzött győjtıhely 

 

� nemvas-fém hulladék: nyitott ırzött győjtıhely 

 

� gumiabroncs: nyitott ırzött győjtıhely 

 

� kommunális hulladék: 110 l-es kukákban vagy 1,1 m 3 –es konténerben az 
elszállításig. 

 

� Papírhulladék kötegelve elszállításig    

 

12. A hulladékok kezelése, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások: 

 

� A Komló Kistérség Önkormányzati Társulás területén az almos trágyát a hulladék 
termelı saját maga hasznosítja. 

� A keletkezı szennyvíziszapot és a kiskerti zöld hulladékot a Komlói VG ZRT 
komposztálja 

� A veszélyes hulladékok közül az olajat és olajjal szennyezett hulladékokat a 
DESIGN KFt  szállítja el a hulladékkezelı telepekre. A nevezett KFT rendelkezik 
engedéllyel az olajjal szennyezett hulladékok kezelésére. 
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� Az állatgyógyászati és az orvosi rendelıkben keletkezı maradékokat a SEPTOX 
KFT szállítja el égetésre 

� A kimosott növényvédı-szeres göngyöleg visszaszállításáról a növényvédı-szert 
forgalmazó cég gondoskodik  

� A vas és nem-vas fémeket engedéllyel rendelkezı szakcégek szállítják el 

� A gumihulladék cementgyári hasznosításra kerül 

� A kommunális hulladékot a Komlói VG ZRT, a DÉLKOM KFT  vagy helyi 
vállalkozás szállítja el 

� A kommunális szennyvizet a szennyvíztisztító telepre, szállítják.  

13. Az elérendı hulladékgazdálkodási célok meghatározása 
 

� A szennyezett csapadékvíz és a takarításánál keletkezı „ trágya” mennyiségének 
csökkentése. Ennek elérése céljából a fejıház takarítását vízszegény technológia 
alkalmazásával kell elérni- nagynyomású mosóberendezés alkalmazásával, illetve a 
fedetlen területek növelése a csapadékvíz kizárására. 

� A kenıolaj felhasználása a korszerő gépek üzembeállításával 20-30 %-al csökkeni 
fog. Ennek megfelelıen az olajszőrı és az olajos hulladék mennyisége is csökken. A 
vontatott munkagépek minıségi javulása a hidraulika olajok visszagyőjthetıségét is 
növelni fogja, javítva ezzel a kenıolajak 30-35 %-os visszagyőjtési arányát. 

� Az állati hulla és gyógyászati hulladék mennyisége a tartástechnológia betartásával 
javítható, illetve csökkenthetı 

� A kimosott növényvédı-szeres göngyöleg a jelenlegi rendszerbem 100 %-os 
visszagyőjthetıséget biztosít. Elvileg így növényvédı szer maradvány sem 
képzıdhet számottevı mennyiségben. 

� A vas és nem-vas fémeket engedéllyel rendelkezı szakcégek szállítják el- 
reciklizációjuk megoldott 

� A gumihulladék cementgyári energetikai hasznosításra kerül 

� A kommunális hulladékot a Komlói VG ZRT, a DÉLKOM KFT  vagy helyi 
vállalkozás szállítja el. Amennyiben a szelektív győjtés lehetısége megteremthetı, a 
lerakandó kommunális hulladék mennyisége 20-30 %-al csökken, ami egyben azt is 
jelenti, hogy a nevezett arány hasznosításra kerül. 

 

14. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program 
 

14.1. A Dél-Balaton Sió Völgye hulladékgazdálkodási projekt keretében megvalósult 
beruházások: 

• Komlón  

� hulladékátrakó állomás 

� komposzttelep 

� hulladékudvar 
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• A térségben 50 db szelektív hulladékgyőjtı sziget 
 

TELEPÜLÉS Győjt ıpontok 

Egyházaskozár 2 
Hegyhátmaróc 2 
Hosszúhetény 4 
Kárász 2 
Komló 30 
Köblény 2 
Magyaregregy 2 
Máza 2 
Mecsekpölöske 2 
Szalatnak 2 
Szárász 2 
Szászvár 4 
Tófő 2 
Vékény 2 

 

• A komlói és a Kárász kommunális hulladéklerakó rekultiválása 
 

14.2 . Mecsek Dráva projekt keretében épülı projektek: 
 

• Magyarszék és Magyarhertelend- hulladéklerakó rekultiválása 
 
Szentlırinci hulladékgyőjtı-körzethez fog tartozni a térség öt települése 
 

Településszám: 37  
Lakosság: 23508 fı  
Keletkezı hulladék mennyisége 2003-ban:  
Lakossági hulladék mennyisége: 5998 tonna  
Ipari hulladék mennyisége: 612 tonna  
Rekultiválandó lerakók listája: 
Bicsérd, Boda, Bodolyabér, Helesfa, Királyegyháza, Liget, 
Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mindszentgodisa, Szabadszentkirály, 
Szentlırinc  
 

Létesítmények: 
 
Hulladékkezelı központ (Átrakóállomás)- Szentlırinc  
Hulladékudvar- Szentlırinc, Bükkösd, Oroszló  

 

15. A hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések meghatározása. 
 

� Szelektív hulladékgyőjtés általánossá tétele 

� Hulladékudvarok üzemeltetése 

� Hulladékszegény technológiák alkalmazása 

� Újrahasználható csomagolóanyagok használata 
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A korábbi hulladékgazdálkodási tervben megtett és a tervezett intézkedések 
végrehajtásának sorrendje és határideje. 

 

Projekt 

 Térségi hulladéklerakó építése       2010-ben befejezıdött Cikón, 
Mecsek-Dráva projekt épül 

Szelektív hulladékgyőjtés bevezetése                               2011. dec. 

Térségi komposztáló telep építése                                  megvalósult 

Hulladékudvarok építése                                               megvalósult. 

Meglévı depóniák rekultiválása                                        2011 dec. 

„vadlerakók” felszámolása                                                2011. dec 
 

Ez egyben a megvalósítás tervezett ütemezése is. 
 

16.  A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelı elıkezelı, ártalmatlanító és 
hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása: 

• A Dél-Balaton Sió Völgye projekt megvalósult 

• A Mecsek-Dráva projekt várhatóan 2011 év végéig elkészül. 
 

Mindkét beruházás pénzügyi feltételei adottak.  

Az üzemelés pénzügyi feltételeit a hulladék beszállítók biztosítják. 

A rekultivációhoz és a továbbépítéshez szükséges pénzt a hulladékkezelés költségei 
között meg kell jeleníteni- jogszabály szerint. 

 

17. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek.      
 

„Vadlerakók” felszámolása költségeinek részletezése 
 Költség (MFt) 

munkanem 2011 2012 2013 

hulladék szállító jármőre rakása 1 1 1 

hulladék szállítása 1 1 1 

hulladék elhelyezése depónián 2 2 2 

megtisztított terület rekultiválása 1 1 1 
összesen: 5 5 5 

 

Komló, 2011. augusztus 

        
        Kádas Miklós 
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Felhasznált jogszabályok: 

2000. évi XLIII tvr. a hulladékgazdálkodásról  

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 
követelményeirıl 

164/2003. (X. 18.) Korm. rend. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekrıl  

4/2001. (II. 23.) KöM. rend. A hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól  

21/2008 (VIII.30.) KvVM rend Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelése 

50/2001. (IV. 3.) KöM. rend  A szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól  

98/2001. (VI. 15.) korm. rend. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének 
feltételeirıl 

241/2001. (XII. 10.) Korm. rend. A jegyzı hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérıl  

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási bírság mértékérıl, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról  

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet   A hulladékok jegyzékérıl  

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól  

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal 
készőlt termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól  

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet  A növényvédı szerrel szennyezett csomagolóeszköz-
hulladékok kezelésérıl  

15/2003. (XI. 7.) KvvM rendelet A területi hulladékgazdálkodási tervrıl  



 70 

 A hulladékképz ıdés várható alakulása 2016.évig      
  EWC kód 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Állati ürülék, vizelet és trágya  02 01 06             

  
hulladék (hígtrágya)   3 000 2 850 

2 
708 2 572 2 444 2 321 

  
(szennyezett szalma)   4 000 3 800 

3 
610 3 430 3 258 3 095 

2 
Nem fertızı betegségben elhullott állatok tetemei  02 02 02 50 45 43 41 39 37 

3 Injekciós tők, fecskendık…. 18 02 03 1 1 1 1 1 1 

4 Ásványolaj alapú, klórve-gyületet nem tartalmazó motor-, 
hajtómő- és kenıolajok 13 02 05* 60 55 52 50 47 45 

5 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek és szőrıanyagok 15 02 02* 10 10 9 9 8 8 
6 Olajszőrı 16 01 07*    5 5 5 4 4 4 
7 Ólomakkumulátorok 16 06 01*           20 20 20 20 20 20 

8 
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó hulladék  13 05 08*  100 95 90 86 81 77 

9 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó csomagolóanyagok 15 01 10* 20 19 18 17 16 15 

10 Vasfém hulladék 16 01 17 30 30 30 30 30 30 
11 Nemvasfém hulladék 16 01 18 10 10 10 10 10 10 

12 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 16 01 03 30 29 27 26 24 23 

13 
Egyéb települési hulladék, ide értve a kevert települési hulladékot 20 03 01 25 000 24 000 

23 
000 22 000 21 000 21 000 

14 Papír és karton  20 01 01 100 95 90 86 81 77 
15 szennyvíziszap 19 05 01 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

 
 összesen 34 936 33 563 

32 
213 30 880 29 564 29 264 
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A régióban mőködı, engedéllyel rendelkezı jelentısebb, szállítással foglalkozó 
gazdálkodó szervezetek megfelelı technikai háttérrel és személyzettel rendelkeznek. 
    
Sorszám Gazdálkodó szervezet 

neve 
Telephelye Hulladék fajtája 

1 Kontár KFT Mágocs 
elhullott állati 

tetemek 

2 Biofilter Kft. 
Több Telephellyel 

Rendelkezik növényi olajok 
3 MOL NYRt. Pécs akkumulátorok 

4 

Biokom Pécsi 
Környezetgazdálkodási 

Kft. Pécs 
lakossági veszélyes 

hulladékok 
5 Biomark 2000 Kft. Kökény Puszta akkumulátorok 

6 Ezüstvisszanyerı Kft. 
Több telephellyel 

rendelkezik fotóvegyszerek 

7 Mol NYRt. 
Több telephellyel 

rendelkezik fáradt olaj 
8 Banner Hungária KFT Dunaharaszti akkumulátorok 

9 DESIGN KFT Pécs 
minden veszélyes 

hulladék 

10 Septox Kft. Bp. Pécs 
egészségügyi 
hulladékok 

11 Komlói VG ZRT Mecsekjánosi 

Kommunális 
szennyvíziszap 
komposztálás 
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Hulladék típusa Mennyiség / 
tonna/év/ 

1. ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes 
hulladékok; 

40 

2. mezıgazdasági és élelmiszer-ipari nem 
veszélyes hulladékok; 

7 051 

3. települési szilárd hulladékok; 25 000 

4. települési folyékony hulladék; 800 000 

5. kommunális szennyvíziszap; 2 500 

6. építési, bontási hulladékok, egyéb inert 
hulladékok; 

5 000 

7. veszélyes hulladékok:   
a) vegyipari, gyógyszeripari és mőanyagipari, 0 

b) gépipari, 10 000 

c) alumíniumipari, 0 

d) egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, 
kohászati és ipari szennyvíztisztítási); 

0 
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8. kiemelten kezelendı veszélyes 
hulladékáramok:   
a) PCB és PCT tartalmú hulladékok, 0 

b) hulladékolajok, 60 

c) akkumulátorok, elemek, 20 

d) elektronikai termékek, 5 

e) kiselejtezett gépjármővek, 50 

f) egészségügyi, 1 

g) állati eredető, 0 

h) növényvédı szerek és csomagoló 
eszközeik, 

1 

i) azbeszt; 0 

9. csomagolási hulladékok:   

a) papír és karton csomagolási hulladék, 100 

b) mőanyag csomagolási hulladék, 13 

c) fa csomagolási hulladék, 1 

d) fém csomagolási hulladék, 3 

e) vegyes összetételő kompozit csomagolási 
hulladék, 

10 

f) üveg csomagolási hulladék, 5 

g) textil csomagolási hulladék; 1 
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10. speciális, a tervezési területen külön 
feladatot jelentı, az eddigi kategóriákba nem 
tartozó hulladék(ok).(olajtartalmú 
hulladékok-gépjármő javítás)) 

85 

Összesen 849 946 
 
 

Megnevezés EWC kód 
Mennyi-
ség/év 

  

1 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, 
hajtómő.- és kenıolajok 13 02 05* 60 

2 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szőrıanyagok 15 02 02* 10 

3 Olajszőrı 16 01 07* 5 

4 Ólomakkumulátorok 16 06 01* 20 

5 
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék 

keverék 13 05 08* 50 

6 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 

csomagolóanyagok 15 01 10* 20 

7 Injekciós tők, fecskendık…. 18 01 03* 1  
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12. sz. napirend 
 
Ipari Park (Patak utca) útfejlesztésének elıkészítése 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Bischof Balázs    
  Jurinovits Miklós  ügyvezetı Flock-Mester Bt.  
 
(Makrai Lívia kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 14 fı.) 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér kérte, hogy a már meglévı út mellett mindenki tartsa rendben a saját 
területét. 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

173/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Ipari Park (Patak utca) útfejlesztésének elıkészítése 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, a 
gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi, és ellenırzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Ipari Park (Patak utca) 
útfejlesztésének elıkészítése” tárgyú napirendet. 
 
A képviselı-testület, a Bischof Balázs 7300 Komló, Akácfa utca 18/2. sz. alatti lakos által 
a komlói 2413/35 hrsz-ú „üzem, udvar” megjelöléső ingatlanából ajándékozott 36 m2-t és 
a Flock-Mester Bt. (7300 Komló, Altáró u. 18., ügyvezetı: Jurinovits Miklós) által a 
komlói 2413/77 hrsz-ú „beépítetlen terület” megjelöléső ingatlanából ajándékozott 6 m2-t 
köszönettel elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerzıdést megkösse és minden 
szükséges nyilatkozatot megtegyen.  
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a telekalakítás jóváhagyására, valamint azt követıen a változás 
ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzésére vonatkozó intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: 2011. december 31. 
Felelıs: Polics József  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
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13. sz. napirend 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. év I. félévi beszámolója 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Varga Zsolt   kistérségi irodavezetı 
 
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 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

174/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2011. év I. félévi beszámolója 

 
A képviselı-testület a polgármester elıterjesztésében, valamint az oktatási, kulturális, 
Ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás I. félévi beszámolóját. 
 
A képviselı-testület elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2011. évi 1. féléves tevékenységrıl szóló beszámolót. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 
 

14. sz. napirend 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttmőködési 
Megállapodása módosítása 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Varga Zsolt   kistérségi irodavezetı 
 
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 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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175/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttmőködési 
Megállapodása módosítása 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttmőködési Megállapodása 
módosítását. 
 
A képviselı-testület hozzájárul az Együttmőködési Megállapodás módosításához a 
következık szerint: 
 

- A II. fejezet Társulás célja és feladata felsorolásából törlésre kerül a gyermekek 
napközbeni ellátása feladatok közül a családi napközi tevékenység. 

 
- A III/b. fejezet Ágazati feladatok, Szociális feladatok 5. pontjából törlésre kerül a 

családi napközi kifejezés.  
 
- A III/b. fejezet Ágazati feladatok, Szociális feladatok 6. pontjából törlésre kerül a 

Damjanich u. 25. sz. alatti telephely, valamint az intézmény nevébıl a családi 
napközi kifejezés. 

 
- Az Együttmőködési Megállapodás mellékletében szintén törlésre kerül a 

Damjanich u. 25. sz. alatti telephely, az alaptevékenységek közül a családi 
napközi tevékenység, valamint az intézmény nevébıl a családi napközi kifejezés. 

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

15. sz. napirend 
 

Bursa Hungarica 2012. évi felsıoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
(Mink Ernı kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
Az elıterjesztés e-mailen kiküldésre került. 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
28/2011. (X.1.) 

önkormányzati rendelete 
 

A „BURSA HUNGARICA” FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL  

 

 
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében, valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a pályázathoz való 
csatlakozásról szóló Általános Szerzıdési Feltételekben kapott felhatalmazás alapján a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására 
vonatkozóan a következı rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
Komló Város Önkormányzata, a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében, az önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíj 
támogatásban részesíti az önkormányzat területén állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkezı, hátrányos szociális helyzető felsıoktatási intézményben tanuló hallgatókat, 
akik a pályázati kiírásban és e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. 
 

2. § 
 
(1) A szociális ösztöndíj támogatás pályázat útján igényelhetı. 
 
(2) A pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 

Általános Szerzıdési Feltételeiben meghatározott határidıben írja ki és teszi közzé. 
 
(3) A szociális ösztöndíjpályázatot az önkormányzat döntésétıl függıen évente 

kérelmezni kell. 
 
(4) Az önkormányzat az ösztöndíj támogatásról írásban értesíti a pályázót. 
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3. § 
 

(1) E rendelet vonatkozásában az tekinthetı szociálisan rászorultnak, aki 
a) árva, félárva 

 

b) a havi jövedelme, vagy a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegét, valamint 

 

c) vagyona, vagy családja vagyona nem haladja meg a szociális törvényben 
meghatározott összeget.  
 

(2)  
a) A pályázó családján a szociális törvényben meghatározottakat kell érteni. 
 

b) A pályázó jövedelme, vagy családjában az egy fıre jutó jövedelem 
megállapításánál jövedelemnek a szociális törvényben meghatározott 
bevételeket kell tekinteni. 

 

4. § 
 

(1) A felosztható támogatási keretösszeget az önkormányzat képviselı-testületének 
illetékes bizottsága javaslatára a képviselı-testület a költségvetési rendeletében 
határozza meg. 

 

(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összegét e rendelet függeléke 
tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat által biztosított, az alapkezelı igazgatóság által jogosulatlanság 
miatt visszautalásra kerülı támogatás összege általános tartalékba kerül. 

 

5. § 
 
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal pályázatot lebonyolító irodájához kell benyújtani. 
Az Önkormányzat a „Bursa Hungarica” ösztöndíj támogatás iránti kérelem elbírálásával 
és a szociális rászorultság vizsgálatával kapcsolatos hatáskörét átruházza a 
polgármesterre. 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat Képviselı-testületének 28/2004. (X. 5.) számú Ökr. 

rendelete. 
 

Komló, 2011. szeptember 23. 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernı 
 polgármester       címzetes fıjegyzı 
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F Ü G G E L É K 

 
a 28/2011. (IX.30.) sz. rendelethez a Bursa Hungarica Felsıoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz nyújtható támogatásáról 

 

„A” típusú pályázat esetén: 
 

(1)  Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összege: 

a) a nyugdíjminimum 151% és 200 % közötti egy fıre jutó jövedelem esetén 4.000.- 
Ft/hó,  

b) a nyugdíjminimum 101 % és 150 % között egy fıre jutó jövedelem esetén 4.500.- 
Ft/hó,  

c) a nyugdíjminimum 100 % vagy az alatti egy fıre jutó jövedelem esetén 5.000.- 
Ft/hó, 

d) ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hó. 
 

 

„B” típusú pályázat esetén: 
 
(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összege: 

 
a) a nyugdíjminimum 151 % és 200 % közötti egy fıre jutó jövedelem esetén 

3.000.- Ft/hó 
b) a nyugdíjminimum 101 % és 150 % közötti egy fıre jutó jövedelem esetén 

3.500.- Ft, 
c) a nyugdíjminimum 100 % vagy az alatti egy fıre jutó jövedelem esetén 

4.000.- Ft/hó, 
d) ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hó 

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

176/2011. (IX.29.) Kt. határozata 
 
A Bursa Hungarica 2012. évi felsıoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és 

a rendelet tervezete 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2012. évi 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást. 
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1.) A képviselı-testület nyilatkozik, hogy a Komló Város Önkormányzat a 

jogszabályoknak megfelelıen visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg 
felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójában. 

 
2.) A képviselı-testület a felsıoktatási hallgatók számára, valamint a felsıoktatási 

tanulmányukat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarcia Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerzıdési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerzıdési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelıen jár el. 

 
3.) A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az „A” és „B” típusú pályázati 

felhívás megjelentetésérıl legkésıbb 2011. október 17. napjáig az Általános 
Szerzıdési Feltételeknek megfelelıen intézkedjen. 

 
4.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, a 2012. évi Bursa Hungarcia 

Felsıoktatási Ösztöndíj-támogatáshoz való önkormányzati csatlakozási és az on-
line adatszolgáltatási nyilatkozat aláírására. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:: Polics József  polgármester 

dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

 
16. sz. napirend 

 
Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
Az elıterjesztés e-mailen kiküldésre került (meghívóhoz csatolva). 
 
A polgármester elmondta, hogy a határozati javaslat kiegészül egy 4. számú határozati 
ponttal: a képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény illetékességi területe 
építési hatósági ügyekben kiegészül Kárász, Szalatnak, Vékény, és Szászvár 
településekkel. 
 
A határozati javaslat korábbi 4., 5. és 6. számú pontjainak számozása eggyel nı. 
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Az alapító okiratnak az intézmény illetékességi területére vonatkozó része építési hatósági 
ügyekben értelemszerően szintén kiegészül a fenti településekkel. 
 
A módosító okirat szintén kiegészül egy 4. számú ponttal: felvezetésre kerül, hogy az 
intézmény illetékességi területe építési hatósági ügyekben kiegészül Kárász, Szalatnak, 
Vékény, és Szászvár településekkel. 
 
A módosító okirat korábbi 4. számú pontja 5. számúra módosul. 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a módosítással együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
177/2011. (IX.29.) Kt. határozat 

 

Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, valamint az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítását. 
 

1.) A képviselı-testület hozzájárul a „8411731 Statisztikai tevékenység” szakfeladat szám 
és elnevezés felvezetéséhez Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okirata alaptevékenységénél. 

 

2.) A képviselı-testület kérelmezi, hogy a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
törzsnyilvántartásban szereplı adatok közül a Komló Önkormányzat 11731063-15331524 
költségvetési elszámolási számla, valamint a Komló Önkormányzat 11731063-15331524-
05120000 állami hozzájárulás számla 2011. október 1. napjával törlésre kerüljön. 

 

3.) Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete kérelmezi, hogy a Komló Város 
Önkormányzat jogi személynél kerüljön nyilvántartásba vételre a Komló Önkormányzat 
11731063-15331524 költségvetési elszámolási számla, valamint a Komló Önkormányzat 
11731063-15331524-05120000 állami hozzájárulás számla – 2011. október 2. napjával. 

 

4.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény illetékességi területe építési 
hatósági ügyekben kiegészül Kárász, Szalatnak, Vékény, és Szászvár településekkel. 

 

5.) A képviselı-testület kérelmezi, hogy – a 156/2011. (IX. 6.) Kt. sz. határozatnak 
megfelelıen megnyitott új, „Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” 
megnevezéső számla a Polgármesteri Hivatal törzsnyilvántartásán felvezetésre kerüljön 
2011. október 2. napjával.  
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6.) A képviselı-testület a mellékletben szereplı módosító okiratot és az egységes szerkezető 
alapító okiratot elfogadja, a szakfeladat szám és elnevezés a törzsnyilvántartásba vétel 
napjával válik hatályossá. 

 

7.) A képviselı-testület utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a Magyar Államkincstár Baranya 
Megyei Igazgatósága felé jelentse a változásokat, azok átvezetésérıl intézkedjen. 

 

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

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezéső intézmény, az 1990. évi LXV. tv. 
38. § (1) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelıen került megalapításra, Komló 
Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1990. (X.26.) határozatával, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) és (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel határozta meg az 
alapító okirat tartalmát. 
 
Neve:     Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Székhelye:   7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Telephelyei neve, címe:  Védınıi Szolgálat 
    Telephelye: Komló, Kossuth L. u. 103. 
    Alaptevékenysége: védınıi szolgálat 
 
    Iskola és Ifjúsági Egészségügyi Ellátás 
    Telephelye: Komló, Kossuth L. u. 103. 
    Alaptevékenysége: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
 
    Iskola Fogorvosi Szolgálat 
    Telephelye: Komló, Kossuth L. u. 103. 
    Alaptevékenysége: fogorvosi ellátás 
 
Az intézmény irányító szervének neve, székhelye:  Komló Város Önkormányzat 
    Képviselı-testülete  
        7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Az intézmény illetékességi területe:  Komló város közigazgatási területe, valamint a 

jogszabály által megállapított feladat-ellátási terület: 
 
  Építési hatósági ügyekben:  
  Komló, Magyaregregy, Máza, Kárász, Szalatnak, 

Vékény és Szászvár települései részére 
 Készenléti illetékességi terület: Komlói Kistérség  
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 Telepengedélyezési, zaj- és rezgésvédelmi ügyekben 
a Komlói Kistérség települései részére 

   
 Okmányirodai feladat-ellátás tekintetében: Komlói 

Kistérség települései részére 
  
 Komlói Gyámhivatal: Komlói Kistérség települései 

részére 
 
 Polgári Védelmi tevékenység: Komlói Kistérség, 

Sásdi Kistérség, Pécsváradi Kistérség területén 
 
Az intézmény jogszabályban  
meghatározott közfeladata:  helyi önkormányzatok, valamint többcélú    
     kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Közfeladata ellátásának módja:  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Gazdálkodási jogköre:   önállóan mőködı és gazdálkodó 
 
Az intézmény vezetıje 
megbízásának rendje: Pályázat útján a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. törvény 11. §.-a alapján határozatlan idıre 
 
Az intézmény képviseletére jogosult: a Polgármesteri Hivatal vezetıje, a jegyzı 
 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, amelyre a köztisztviselık jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 
irányadó. Egyes foglalkoztatottak jogviszonya lehet munkavállalói, melyre a 
Munkatörvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló 
szakmai egységeknél felsorolt telepnek címe alatt lévı ingatlanokat és berendezéseiket a 
feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. 
A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
A vagyon felett rendelkezı: A 20/2007. (X. 18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló 
Város Önkormányzat rendelkezik a vagyon felett 
 
Általános forgalmi adóalanyiság:    általános forgalmi adóalany 
Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma:   8411  adóköteles tevékenység 
         adómentes tevékenység 
PIR száma:       331526 
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Szakágazat megnevezése és száma: 
helyi önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége        (841105) 
 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége/szakfeladatai:  
3700001 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
4120001 Lakó- és nem lakó épület építése 
4211001 Út, autópálya építése 
4299001 Egyéb m.n.s. építés 
4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
6399901 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
6619021 Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység 
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 
7490501 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, mőszaki tevékenység 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411141 Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenység 
8411151 Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı 

szolgáltatások 
8414031 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8419029 Központi költségvetési befizetések 
8425311 Polgári védelem ágazati feladatai 
8690411 Család- és nıvédelmi, egészségügyi gondozás 
8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
8821111 Rendszeres szociális segély 
8821121 Idıskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
8821181 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
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8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8899351 Otthonteremtési támogatás 
8899361 Gyermektartásdíj megelılegezése 
8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
8903011 Civil szervezetek mőködési támogatása 
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás 
8904421 Közhasznú foglalkoztatás 
8904431 Közmunka 
8905091 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
9311021 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
9312011 Versenysport-tevékenység és támogatása 
9313011 Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
9499001 M.n.s. egyéb közösségi társtevékenység 
9603021 Köztemetı fenntartás és mőködtetés 
 
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
8419069 Finanszírozási mőveletek 
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveknél 
8419089 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 
8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
  támogatásuk 
9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8899691 egyéb speciális ellátások 
8414021 közvilágítás 
8411731 Statisztikai tevékenység 
 
A képviselı-testület 64/2005. (IV.14.) sz. határozatát kiegészíti, mely szerint hozzájárul ahhoz, 
hogy a terület ellátási kötelezettséget vállaló háziorvosok és házi gyermekorvosok a 
finanszírozási szerzıdést a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül megkössék. 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 29. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
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Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását a 35/2008. (II. 28.) számú határozattal jóváhagyta. 
2.) A Képviselı-testület a költségvetési szerv besorolását az 52/2009. (IV. 23.)sz. határozattal 
jóváhagyta, 2009. július 1. napjától hatályos. 
3.) A Képviselı-testület az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 73/2009. (V. 28.) sz. 
határozatával jóváhagyta. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2009. július 1. napjától 
hatályos. 
4.) A Képviselı-testület a 2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat elnevezést és számokat 
128/2009 (IX. 24) sz. határozattal jóváhagyta. 
5.) A Képviselı-testület a 8/2010. (I. 21.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását – a 
szakfeladat számokkal és elnevezésekkel jóváhagyta. 
6.) A Képviselı-testület a 16/2010. (II. 11.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta. 
7.) A Védınıi Szolgálat, Ifjúsági Egészségügyi Ellátás címváltozásához a Képviselı-testület 
57/2010. (V.6.).sz. határozattal hozzájárult. 
8.) A Képviselı-testület a 193/2010. (XII. 16.) sz. határozattal az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta, a 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése miatt. 
9.) A Képviselı-testület a 177/2011. (IX.29.) sz. határozattal az alapító okiratot módosította, a 
statisztikai tevékenység felvezetése szakfeladattal. 
 
Komló, 2011. szeptember 29. 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernı   Polics József 
   címzetes fıjegyzı   polgármester 

 
 

M Ó D O S Í T Ó  O K I R AT 
 
 

Neve:     Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Székhelye:   7300 Komló, Városház tér 3. 
 
1.) Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, 

valamint a törzsnyilvántartást a177/2011. (IX.29.) sz. határozattal az alábbiak szerint 
módosította: 

 
1.) Felvezetésre kerül az alaptevékenységhez: a  8411731 Statisztikai tevékenység 
 
2.) A Képviselı-testület kérelmezi, hogy a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala törzsnyilvántartásban szereplı adatok közül a Komló Önkormányzat költségvetési 
elszámolási számla 11731063-15331524, valamint a Komló Önkormányzat állami 
hozzájárulás számla 11731063-15331524-05120000 számlaszámmal 2011. október 
1.napjával törlésre kerüljön. 
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3.) Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete kérelmezi, hogy a Komló Város 
Önkormányzat jogi személynél kerüljön nyilvántartásba vételre a Komló Önkormányzat 
költségvetési elszámolási számla 11731063-15331524, valamint a Komló Önkormányzat 
állami hozzájárulás számla 11731063-15331524-05120000 számlaszámmal 2011. október 
2. napjával. 

 
4.) Az intézmény illetékességi területe építési hatósági ügyekben kiegészül Kárász, Szalatnak, 

Vékény, és Szászvár településekkel. 
 
5.) A Képviselı-testület kérelmezi, hogy – a 156/2011. (IX. 6.) Kt. sz. határozatnak 

megfelelıen megnyitott - új „Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” 
megnevezéső, számla a Polgármesteri Hivatal törzsnyilvántartásán felvezetésre kerüljön 
2011. október 2. napjával.  

 
K o m l ó, 2011. szeptember 20. 
 
        Polics József 
        polgármester 
 

 
17. sz. napirend 

 
Polgármesteri Hivatal munkájáról féléves beszámoló  
Elıadó: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
(Mink Ernı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 14 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Mátyás János nagyon pozitívnak értékelte a hivatal elmúlt idıszaki tevékenységét, 
mindenkinek köszönetet mondott a munkájáért. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

178/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Polgármesteri Hivatal munkájáról készített féléves beszámoló 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a jegyzı elıterjesztésében, a pénzügyi, 
jogi és ellenırzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
polgármesteri hivatal 2011. I. félévérıl szóló beszámolóját és azt elfogadja. 
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18. sz. napirend 
 

Önkormányzati alapítású (köz)alapítványok könyvelési költségeinek átvállalása 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
(Mátyás János kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint 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 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

179/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Önkormányzati alapítású (köz)alapítványok könyvelési költségeinek 
átvállalása 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta az önkormányzati alapítású alapítványok könyvelési díjának átvállalására 
tett javaslatot. 
 
A képviselı-testület felajánlja  

 - a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány,  
-  a Komló Városáért Alapítvány,  
- a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány,  
- a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, valamint  
- a Komló Tőzvédelméért Alapítvány 

képviselıinek, hogy az alapítványok könyvvezetésével kapcsolatos költségeket a 
mellékelt megbízási szerzıdés alapítványok általi megkötése esetén Komló Város 
Önkormányzata átvállalja. 
 
A képviselı-testület elhatározza, hogy a Fogyatékos Fiataljainkért Alapítvány 
könyvelésének átvizsgálása és lezárása érdekében bruttó 500,- Ft /óra általány díj 
megfizetését Komló Város Önkormányzata vállalja. 
 
Az alapítványok könyvelési feladatainak ellátásáért összesen havi 30.000,- Ft +áfa, azaz 
harmincezer forint + áfa, valamint bruttó 500,- Ft/óra általány díj megfizetésére legfeljebb 
150.000,- Ft erejéig a  polgármesteri hivatal dologi kiadások elıirányzatát jelöli meg 
fedezetként.  
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az érintett 
alapítványok képviselıit tájékoztassa, az ügyben teljes jogkörrel eljárjon és a megbízási 
szerzıdéseket aláírja.  
 
Határid ı: 2011. október 30. 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 

Megbízási szerzıdés 
 

1.) Szerzıdı felek megnevezése és címe: 
 

Megbízó:  ……………….. Alapítvány 
  7300 Komló, ………………… 
  Képviselı: ……………………….. 

 

 
 
Megbízott: Fülöp  és Társa Kft. 
  7300 Komló, Kossuth akna 5. 
  Képviselı: Fülöp Márta ügyvezetı 

 
2.) A szerzıdés tárgya és tartalma 
 
Szerzıdı felek megbízási szerzıdést kötnek Megbízó könyvvezetésére vonatkozóan: 
 
Megbízott feladatai: 

- bizonylatok könyvelése, 
- a könyvelési adatokból a meghatározott gyakoriságú bevallások, 

adatszolgáltatások, éves beszámoló elkészítése 
 
3.) A felek kötelezettségei és jogai: 
 
Megbízó részérıl: 

- megbízó biztosítja, hogy a megbízott megkapja folyamatosan és idıben (minden 
hó 5-ig) azokat a bizonylatokat, adatokat és információkat, amelyek munkájához 
szükségesek. Ezek esetleges elmulasztásából vagy késedelmébıl eredı 
következmények nem eshetnek megbízott terhére. 

- az esetlegesen hibásan rendelkezésre bocsátott adatok pótlása vagy kijavítása a 
megbízó részérıl a megbízott felhívását követı napon kell, hogy megtörténjen 

- megbízó a megbízott által a számviteli törvény és az adótörvények elıírásai 
alapján készített beszámolókat, bevallásokat és kimutatásokat aláírásával fogadja 
el, és hitelesíti 

- megbízó feladata az éves záráshoz szükséges leltárak felvétele és elkészítése a 
legkésıbb a fordulónapot követı 30. napig 

- a könyvelésre átadott dokumentumok valódiságáért, teljes körőségéért a gazdasági 
események szabályszerő bizonylatolásáért kizárólag megbízó felelıs 
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Megbízott részérıl: 

- megbízottat minden olyan információ esetében, amelyet megbízó részére végzett 
tevékenysége során ismert meg, titoktartás kötelezi 

- megbízott köteles feladatát megbízó érdekeinek szem elıtt tartásával, a megbízó 
utasításai szerint ellátni. Ha a megbízó célszerőtlen vagy szakszerőtlen utasítást 
ad, a megbízott köteles ıt erre figyelmeztetni; ha a megbízó utasításához e 
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredı mindennemő kár és 
következmény ıt terheli. Amennyiben ezekbıl a megbízó kifejezett utasítása 
alapján könyvelt tételekbıl a késıbbiek folyamán pl. bírság, mulasztási vagy 
késedelmi kamat keletkezik, ezekért a megbízott felelıssé nem tehetı 

- a megbízott tevékenysége eredményérıl szóló írásos jelentéseket, 
szakvéleményeket és egyéb dokumentumokat harmadik személy részére csak a 
megbízó engedélyével adhat ki. Ez alól kivételt képez a munkavégzés során 
szükséges adatszolgáltatás (pl. adóhatóság részére küldendı bevallások, éves 
beszámolók beküldése)  

- megbízott nem köteles és nem is jogosult vizsgálni a hozzá eljuttatott számlák, 
dokumentumok és gazdasági események valódiságát és nem vállal felelısséget a 
hibás vagy nem teljesített számlákból adódó megállapításokért. Megbízott nem 
vállal felelısséget a nem teljesített befizetések késedelmi kamatáért és minden 
egyéb következményéért 

- megbízott a megkapott és általa lekönyvelt bizonylatok alapján készített 
kimutatások és bevallások számszaki és adózási helyességéért vállal felelısséget 

 
Szerzıdı felek kölcsönösen kijelentik, hogy a könyvelési feladat teljesítése során kötelesek 
együttmőködni és a szükséges felvilágosításokat egymásnak megadni. 
 
4.) Megbízói díj és a díjfizetés ütemezése 
 
Megbízottat a szerzıdésben meghatározott feladatok teljesítéséért havonta  6.000 + Áfa, azaz 
hatezer forint + Áfa könyvelési díj illeti meg. 
 
A könyvelési szerzıdés hatályba lépése elıtti iratanyag egyeztetéséért, újrakönyveléséért, 
bevallások pótlásáért bruttó 500 Ft-os óradíj illeti meg a megbízottat. Az órák havonta kerülnek 
összesítésre és kiszámlázásra. 
 
A fizetés módja:  
Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete ……./2011. (XI.29.) 
számú határozatával vállalta több önkormányzati alapítású (köz)alapítvány könyvelési 
költségeinek megfizetését a Megbízott által havonta Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3., PIR törzsszáma: 331526,  adószáma: 
15331524-2-02, képviseli: Polics József) részére kiállított számla alapján.  
 
Esedékesség legkésıbb a tárgyhót követı hónap utolsó napja. 
 
Késedelmes fizetés esetén 25% késedelmi kamat, továbbá  30 napon túli késedelem esetén 25% 
kötbér illeti meg megbízottat. 
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A tevékenység besorolása: SZJ 74.12.20 Könyvelési, könyvvezetési szolgáltatás 
 
5.) A szerzıdés hatályba lépése és érvényességi ideje 
 
A szerzıdés 2011.09.08-tól mindkét fél aláírásával lép életbe. 
A szerzıdés érvényessége határozatlan idıre szól. 
 
6.) A szerzıdés felmondása 
 
A szerzıdést mindkét fél indoklás nélkül 60 nap felmondási idıvel felmondhatja. A felmondási 
idı a bejelentést követı naptól kezdıdik. 
 
A szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja bármelyik fél, ha a másik súlyos szerzıdésszegést 
követ el.  
 
A könyvelési díj fizetésének 60 napon túli késedelme a szerzıdés azonnali, indoklás nélküli 
felmondását eredményezi. 
 
A felmondást kézbesítettnek kell tekinteni a jelen szerzıdésben megadott címrıl 2-szer nem 
kereste jelzéssel visszaérkezı tértivevény esetén. 
 
6.) Egyéb rendelkezések 
 
Jelen szerzıdés két példányban, magyar nyelven készült.  
 
Felek az esetleges jogvitákra a Komlói Városi Bíróság illetve a Baranya Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
Komló, 2011…………………………. 
 
 
 ………………………….    …………………………….. 
  Megbízó      Megbízott 
 
Számlafizetı képviselıje:  
 
 
………………………….. 
  Polics József polgármester 
Komló Város Önkormányzat 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
………………………….. 
        Dr. Vaskó Ernı 
     Címzetes fıjegyzı 



 93 

19. sz. napirend 
 
Schillinger Emil és felesége belterületbe vonási kérelme 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

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

180/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Schillinger Emil és felesége belterületbe vonási kérelme 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – az Iskola utca mellett fekvı 085/3 és 086 hrsz-ú ingatlanok 
egy részét a szabályozási tervnek megfelelıen belterületbe csatolja. A terület terület-
felhasználási célja: falusias lakóterület. 
 
A belterületbe csatolással kapcsolatos mindennemő költséget a 085/3 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosának kell állni. 
 
A képviselı-testület semmiféle kötelezettséget nem vállal vízelvezetés, közmővek és 
szilárd útburkolat kialakítására. Ennek tudomásul vételérıl kérelmezıknek írásban 
nyilatkozniuk kell. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a belterületbe vonási kérelem földhivatalhoz történı 
benyújtásáról. 
 
Határid ı: 2011. november 30. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 

20. sz. napirend 
 

Beszámoló a Komlói Napok rendezvényeirıl 
Elıadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Horváth Lászlóné  KH igazgató 
 
(Mátyás János visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 14 fı.) 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
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Tasnádi László arról érdeklıdött, hogy mi volt az oka, hogy a külföldi vendégeket 
sikondán szállásolták el. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a külföldi vendégek kérése volt, hogy nem 
szeretnének a belvárosban megszállni. Sikondán nagyon jól érezték magukat, már többen 
jelezték is, hogy jövıre busszal jönnének a kempingbe. 
 
Jégl Zoltán köszönetet mondott a szervezıknek. Felhívta a figyelmet, hogy a komlói 
civilek kivették a részüket a mősoradásból, a rendezvényeken 60 %-os aránnyal vettek 
részt, bár a támogatásuk kevesebb volt, mint korábban. Örömmel vette, hogy a 
bányászhagyományokat, bányászkultúrát felelevenítik.  
 
Szarka Elemér megemlítette, hogy a koszorúzáson voltak, akik méltatlan öltözékben 
jelentek meg. Kéri, a jövıben erre figyeljenek, esetleg hívják fel a figyelmet, hogy az 
ünnepségen a megjelenés alkalomhoz illı öltözékben történjen. 
 
Kispál László a Vállalkozók Klubja Egyesület nevében kérte, hogy jövıre bıvítsék a 
rendezvényeket. Szeretnének jövıre „komló sörfesztivált” tartani civil kezdeményezésre, 
melyre a környékbeli sörgyárakat szeretnék meghívni bemutatkozásra. Kérik a fesztivál 
befogadását. Továbbá szeretnének „csilletoló” versenyt rendezni, melynek díja a 
sörgyárak által felajánlott hordó sör lenne. A Vállalkozók Klubja Egyesület ezzel a két 
rendezvénnyel szeretne részt venni a eseményeken. 
 
dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy az ünnepségen való részvétel nagyon fontos, de 
önmagában ez nem elég, ha a kellı tiszteletet nem adják meg. Több családtag, özvegy 
jelezte, hogy sértınek találta azon személyek részvételét, akik nem az alkalomhoz illı 
öltözékben jelentek meg. 
A fogadásról hiányolta a külföldi vendégeket.  
A sikondai programok miatt nagyon kiürült a belváros, lehet, hogy szerencsésebb lett 
volna a táncbemutatókat a belvárosban szervezni, mert akkor folyamatosan biztosítva lett 
volna az ünnepi hangulat.  
 
Mátyás János megemlítette, hogy régen, Bányásznapot tartottak a városban, mikor még a 
bányászokat ünnepelték. A bányabezárások után egyszer csak átalakult Komlói Napokká 
és a bányászokra ma már csak annyiban emlékeznek, hogy megkoszorúzzák az 
emlékmővet. Véleménye szerint meg kellene próbálni visszatérni a régi megnevezéshez, 
különösen úgy, hogy igen komoly kilátások vannak a szén fontosságára.  
 
Polics József elmondta, hogy Mázán és Szászváron régebben zárták be a bányát, mint 
Komlón, de oda Bányásznapra volt hivatalos. Mátyás János képviselı felvetésével 
kapcsolatban elmondta, hogy lehet róla beszélni.  
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Megköszönte a szervezıknek az áldozatkész munkát és hozzáállást, amit az elıkészületek 
során és a Komlói Napokon tanúsítottak. 
A fogadással kapcsolatban elmondta, hogy minden delegációval egyeztetve volt, hogy 
melyik programon szeretnének részt venni.  
Elmondta továbbá azt is, hogy azoknak a civileknek, akik a Komlói Napok keretében 
felléptek, plusztámogatást adtak. 
Meg fogják vizsgálni és meg fogják vitatni, hogy a jövıben milyen helyszínen tartsák a 
Komlói Napokat. Megköszönte a felajánlott támogatásokat, amit már a jövı évi 
Bányásznapra, Komlói Napra tettek. Várják az észrevételeket, javaslatokat, amelyekkel 
javítani, színesíteni tudják a rendezvényt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

181/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Beszámoló a Komlói Napok rendezvényeirıl  
 
 
A képviselı – testület – a polgármester elıterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadja a Komlói 
Napok programjairól szóló beszámolót és köszönetét fejezi ki a szervezıknek a 
rendezvények sikeres lebonyolításáért. 
 

 
21. sz. napirend 

 
Komlói város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. évi módosítása 
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 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

182/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 
2011. évi módosítása 
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A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komló város hatályos bel- és 
külterületi szabályozási tervének 2011. évi módosításáról szóló elıterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselı-testület a Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 
2011. évi módosítása tárgyában elfogadott 106/2011. (V.26.) Kt. sz. határozat 2./ 
pontjában szereplı elıirányzat helyett a naprakész digitális alaptérkép beszerzéséhez 
szükséges 2.400.000,-Ft + ÁFA, azaz: bruttó 3.000.000,-Ft elıirányzataként a 
költségvetési rendelet 12. sz. melléklet „támogatási keret tartalék” elıirányzatot jelöli 
meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az így rendelkezésre álló forrás birtokában írja alá a 
szerzıdést és utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat-változás átvezetésérıl a soron 
következı költségvetési rendeletmódosításkor gondoskodjon.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 

 
22. sz. napirend 

 
Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
Kiosztásra került a módosított határozati javaslat, az illetékes bizottságok már ezt a 
módosított javaslatot tárgyalták (elıterjesztéshez csatolva). 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a határidı 
tévesen szerepel, a helyes dátum: 2011. december 31. 
 
Kispál László elmondta, hogy az ingatlanértékesítéssel egyet ért, azonban azzal, hogy új 
lakásokat alakítsanak ki az ingatlanokban, azzal nem. Komlón lakás túlkínálat van és 2 – 
2,5 m Ft-ért lehet lakást vásárolni. Ne növeljék a túlkínálatot, próbálják meg értékesíteni 
az ingatlant.  
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy szociális bérlakásokat alakítanak ki, amire igen 
nagy az igény. Ha az önkormányzat venne 4 db lakást, azokat ugyan úgy fel kellene 
újítani, és sokkal többe kerülne, mint az átalakítás. 
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Polics József elmondta, hogy 10 m Ft-ért alakítanak ki 4 db lakást, átlag 2,5 m Ft-os 
költség jut egy lakásra. Ilyen áron nem lehet olyan mőszaki állapotú lakást venni, mint 
amilyen mőszaki állapotúak lesznek a kialakított lakások. Ezek korszerő lakások lesznek, 
szabályozható főtéssel.  
Abban az esetben, ha lesz valaki, aki megveszi az ingatlant, akkor nem lép életbe a 2. 
határozati javaslat, de ha annak kell életbe lépnie, akkor Komló Város Önkormányzata 
komlói vállalkozóknak 10 m Ft értékben munkát fog adni a téli idıszakban. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a határidı pontosítással együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

183/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 

Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a 
Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok hasznosításáról szóló 
elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a Komló, Gorkij u. 1. sz. alatti 1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú, önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanok hasznosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Az 1333/A/ 9, 14, 15, 16 hrsz-ú ingatlanok közül a 14 és 15-ös albetét alatti ingatlanokat a 
korlátozottan forgalomképes vagyoni körbıl kivonja és forgalomképessé minısíti, továbbá 
valamennyi érintett ingatlant értékesítésre kijelöli. 

 
Utasítja a jegyzıt, hogy a társasházi alapító okirat és az ingatlan nyilvántartás adatainak 
egyeztetését és a szükséges összhang megteremtését követıen az ingatlanok értékesítését 
célzó liciteljárást folytassa le. 

 
Határid ı: 2011. december 31. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
Amennyiben a tárgyi ingatlanokat az adott határidıre nem sikerül értékesíteni, úgy a 
képviselı-testület az ingatlanokon 1db másfél szobás 45,85 m2, és 3 db kétszobás 52,18 m2, 
55,42 m2 és 55,88 m2 hasznos alapterülető bérlakás kialakítását rendeli el 10.254.765,-Ft 
bekerülési költséggel.  
Az átalakítási munkák fedezetéül a költségvetési rendeletben szereplı lakásértékesítési alap 
szolgál. 

 

Határid ı:  2012. október 31. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
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23. sz. napirend 
 
Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmő kapcsán megnyitandó alszámla 
Elıadó: Polics József   polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést nem javasolta elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

184/2011. (IX.29.) Kt. határozat 
 
Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmő kapcsán megnyitandó alszámla 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmő kapcsán 
megnyitandó alszámla tárgyú elıterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület egyetért a „Nemzeti összetartozás emlékmő” megnevezéső alszámla 

megnyitásával, mely az emlékmő felállításához kapcsolódó közcélú adományok 
elkülönített kezelésére és nyilvántartására szolgál. 

 A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az alszámlán összegyőlt összeget 
kizárólag az emlékmő felállításának elıkészítési, illetve létesítési költségeire használja 
fel, illetve, hogy amennyiben az emlékmő felállítása bármely okból meghiúsulna, úgy 
2013. december 20-án intézkedik az összegyőlt összeg adakozók részére történı 
változatlan összegő visszautalásáról.  

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert az alszámla nyitás lebonyolítására. Utasítja a 

jegyzıt, hogy a soron következı költségvetési rendeletek elıkészítése során az összegyőlt 
összeget céltartalékként szerepeltesse. 

 
 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
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24. sz. napirend 
 
Bejelentések 
 
 
Kupás Tamás Levente köszönetet mondott a KBSK területén végzett társadalmi 
munkában résztvevıknek. Hétvégén Bonyhádot fogadja a KBSK labdarúgó csapata, 
mindenkit arra kért vegyen részt a mérkızésen, szurkoljon, vegye meg a jegyet, mert 
ezzel is a komlói sportot támogatja, a klub mőködését biztosítja.  
Megköszönte a Komlói Napok szervezésében részt vevık munkáját.  
 
Mátyás János elmondta, hogy a 2000-es évek közepén a Magyar Állam az Erdészet 
kezelésében lévı földterületbıl Gesztenyésben a Gyöngyvirág utca északi részén 
felajánlott egy bizonyos területet. Az önkormányzat azt megvásárolta 500 ezer forintért 
azzal a céllal, hogy lakótelkeket alakítanak ki. Már több alkalommal is kísérletet tett a 
terület belterületbe vonása érdekében, de nem tudja végül is milyen besorolás alatt van, 
lehet, hogy rét. A területen azzal a megkötéssel, hogy bányakáros terület, építkezhetnének 
emberek, vagy az is hasznos lenne, ha kertnek adnák ki, mert jelenleg nincs gazdája, nincs 
gondozva, pedig ott megy el minden közmő. Azt is hallotta, hogy a Földhivatal nem 
jegyezte be a Komló Város Önkormányzatát tulajdonosként. Jegyzı úrtól kért 
tájékoztatást, hol tart most az ügy?  
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy utána fog nézni az ügynek és írásos tájékoztatást fog 
küldeni képviselı úr részére. Tudomása szerint nincs önkormányzati tulajdonban a terület. 
Nagy a valószínősége, hogy ez az állami vagyonkezelés elmúlt néhány évben történt kb. 
ötszöri átszervezésének az áldozata lehetett. Úgy tudja, hogy bár a testület döntött arról, 
hogy megvásárolja az említett összegért a területet, de válaszlevelet sem kapott a hivatal 
az elmúlt években. Sajnos az állami vagyonátvételek kapcsán több ilyen eset is van. Ismét 
fognak levelet írni az ügyben. 
 
Tasnádi László felhívta a figyelmet, hogy október 11-én a Szent Korona másolata 
érkezik Komlóra, az elıadó dr. Bakos Batu a Szent Korona Lovagrend nagymestere lesz. 
A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. 
 
Borbás Sándor tájékoztatta a testületet, hogy az ülés elıtt kiosztásra került egy 
összefoglaló az ifjúsággal kapcsolatos projektrıl. Mindenkinek szíves figyelmébe 
ajánlotta. Komlói Demokrácia Mőhely elnevezéssel valósult meg a Közösségek Házában. 
Kifejezte köszönetét a Súgólyuk Színház ifjú mővészeinek, akik a nyár folyamán, illetve a 
Komlói Napok során is színvonalas mősorral ajándékozták meg nézıiket. 
 
dr. Makra Istvánné továbbította Deák Irme (Komlói Polgárırség vezetıje) kérését, hogy 
az Ifjúsági İrjárattal kapcsolatban kerüljön egy együttmőködési szerzıdés 
megfogalmazásra és kidolgozásra, hogy kinek mi a feladata. 
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Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy meghívó került kiküldésre a 24 órás Zenebona 
Kivilágos Kivirradtig címő rendezvényre, melyre minden érdeklıdıt szeretettel várnak.  
 
Molnár Zoltánné bejelentette, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jövıben az 
üléseit kihelyezve egészségügyi és szociális intézményekben fogja tartani, melyekre 
minden érdeklıdıt és képviselıt várnak.  
 
Több bejelentés nem volt. 
 
A polgármester a nyilvános ülést 18 óra 14 perckor lezárt és a következı napirend 
tárgyalására zárt ülést rendelt el.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


