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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2011. november 24-i ülésérıl 

 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
jelen van 13 fı képviselı. Molnár Zoltánné és Mink Ernı képviselı igazoltan van távol. 
 
A polgármester 9 óra 1 perckor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl írott és digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester 20. sz. napirendként a „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011. (VI.23.) Kt. határozat 
2. számú módosítása”, 22. számú napirendként pedig – zárt ülésen történı tárgyalásra – a 
„Felkészülés a víziközmő szolgáltatási rendszer átalakítására” címő napirend felvételét 
javasolta. 
 
A polgármester elıször a „Felkészülés a víziközmő szolgáltatási rendszer átalakítása” 
címő napirend zárt ülésen történı tárgyalását, majd a kiküldött napirendi pontokat – a 
módosításokkal együttesen – bocsátotta szavazásra, melyet a képviselı-testület 
kézfeltartással mindkét esetben – 14 igen szavazattal –elfogadott. 

 
 

1. sz. napirend 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottságba kültag választása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott: Lóránt Ákos  HVB elnök 
  Zimmer Zoltán jelölt  
 
Zimmer Zoltán  röviden bemutatkozott a testületnek.  
 
Kiosztásra került a módosított határozati javaslat (elıterjesztéshez csatolva) 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság: Folkner Károly helyére Zimmer Zoltánt 
javasolta bizottsági kültagnak. Továbbá a gazdasági, településfejlesztési bizottságból 
Mink Ern ıt a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottságba, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottságból Mátyás Jánost a gazdasági, településfejlesztési bizottságba javasolta 
megválasztani. 
 



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

204/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a gazdasági, 
településfejlesztési bizottság kültagjának személyére, valamint a gazdasági, 
településfejlesztési és a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság tagjainak személyére 
vonatkozó javaslatot és ennek értelmében: 
 

1. A gazdasági, településfejlesztési bizottság kültagjává Zimmer Zoltánt választja 
meg. 

 
 A képviselı-testület Folkner Károly eddigi bizottsági munkáját megköszöni. 
 

2. A gazdasági, településfejlesztési bizottság tagjává Mátyás Jánost, a pénzügyi, jogi 
és ellenırzési bizottság tagjává Mink Ernıt megválasztja. 

 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a változásokat a képviselı-testület szervezeti és 
mőködési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) sz. rendelet VI. sz. függelékén vezetesse 
át. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
Polgármester köszöntötte és felkérte Lóránt Ákos urat, a HVB elnökét, hogy vegye ki az 
esküt a bizottság kültagjából. 
 
Lóránt Ákos az alábbi esküt vette ki a bizottság újonnan megválasztott kültagjából. 
 
„Én, Zimmer Zoltán esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek, az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm, bizottsági tagsági tisztségembıl eredı feladataimat Komló város 
fejlıdéseinek elıremozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen! 



2. sz. napirend 
 

Pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
személyi változásai 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Borbás Sándor elmondta, hogy bíznak abban, hogy ezek a bizottsági átszervezések a 
munka hatékonyságát fogják eredményezni. Az eddigi feladatkörökben megköszönte a 
képviselıtársak munkáját az új feladatköröket ellátó képviselıknek pedig jó munkát 
kívánt megválasztásuk esetén. 
 
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: 
 

205/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a bizottsági tagok személyére vonatkozó 
javaslatot és ennek értelmében: 
 
Schalpha Anettet a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság tagjává és egyben elnökévé, Kupásné 
Makrai Líviát pedig az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság tagjává választja meg. 
 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a változást a képviselı-testület szervezeti és mőködési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) sz. rendelet VI. sz. függelékén vezettesse át. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
Polics József mindenkinek jó munkát kívánt az új helyen és megköszönte az eddig 
végzett munkát.  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
E-mailen kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt idıszakban végzett 
tevékenységérıl szóló beszámoló, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetrıl. 
(elıterjesztéshez csatolva) 
A határozati javaslatba egy új bekezdés felvételét javaslom: „A képviselı-testület 
tudomásul veszi:…” 

- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 
tájékoztatóját az október havi foglalkoztatási helyzetrıl. 

 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy a korábbi részönkormányzati munkát az ellenzék 
mindig bírálta, most pedig meglepıdve tapasztalta, hogy egy olyan lényeges napirendi 
pontnál, mint a volán menetrend, csak a Gesztenyés-Zobákpusztai Részönkormányzat 
tárgyalta. Arról érdeklıdött, hogy milyen egyeztetések folytak a részönkormányzatok 
részérıl a lakossággal.  
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság átruházott hatáskörben döntött a 27.400,- Ft 
bérleti díj elengedésérıl. Kérdése az volt, hogy kinek és miért engedték el a bérleti díjat. 
Hétfın országos katasztrófavédelmi gyakorlat volt. Komlón nem lehetett kipróbálni a 
szirénákat, mert nem volt felelıs. Ki a katasztrófavédelmi törzs vezetıje, hogyan zajlott le 
ez a gyakorlat és miért volt e vonatkozásban sikertelen? 
 
Kispál László elmondta, hogy többször hangzott el polgármester úrtól, hogy a VG Rt 
igazgatója azért kapott jutalmat, mert közel 10 m Ft-os megtakarítást ért el rövid 
munkássága alatt. A városban az a hír járja, hogy az említett megtakarítás dolgozók 
elbocsátásából származik, mivel kárt okoztak a cégnek. Kérte polgármester urat, hogy 
adjon tájékoztatást a tulajdonosi körnek, mit történt a Városgazdálkodási Zrt-nél. A 
felügyelı bizottság tárgyalta a károkozást, milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy a 
jövıben ne fordulhasson elı ilyesmi? 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy mindhárom részönkormányzatánál megtárgyalták a 
menetrend módosítását. Az általa érintett városrészekben a menetrend módosítási 
javaslatok úgy történtek, hogy Mecsekfalu tekintetében bıvült a járatszám, Mecsekjánosi 
és Kisbattyán tekintetében pedig nem változott a menetrend. Így lényeges döntésekre nem 
is kerülhetett volna sor. 
dr. Makra Istvánné  elmondta, hogy a Sikondai Részönkormányzat munkaértekezletet 
tartottak és elfogadták a javaslatot. 
 
 
 



Tasnádi László a mecsekjánosi szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban érdeklıdött, 
hogy az odakerült föld honnan származik, és mennyibe került a rekultiváció. 
Elmúlt testületi ülésen a képviselı-testület elfogadta, hogy közérdekő ügyben a 
polgármester hivatali gépjármő használati joga korlátlan. Ezzel kapcsolatban kérdezte, 
hogy történt-e polgármester úr választókerületi pótlékából elvonás, miután komlói 
közpénzt használ fel az országgyőlési képviselıi tevékenységéhez. 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság hétfıi ülésén elutasította a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom Komlói Szervezetének keresztállítási kérelmét. Budapesten, 
Mohácson, Siklóson, Pécsen nem gördítettek akadályt, hogy a Jobbik keresztet állítson. 
Komlón miért került elutasításra, hiszen a városnak ez nem került volna pénzébe. 
Szokás az, hogy az érintett személyeket a bizottsági ülésre meghívják. Miért nem történt 
ez meg jelen esetben, hiszen a kérelmet benyújtók nem kaptak meghívást. 
A parlament megszavazta az ebadót, mi az álláspontja a komlói testületnek, van-e 
elképzelés ezzel kapcsolatban? 
 
Jégl Zoltán a térfigyelı kamerákról érdeklıdött, valamint megemlítette, hogy Komló 
városában a négy üzemanyag kúton egyforma az ár és drágább, mint a környéken. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy valóban országos katasztrófavédelmi gyakorlatra került 
sor az elmúlt idıben, melyet Komlón is végrehajtottak. A szirénák tekintetében ún. morgó 
próbára került sor, ami azt jelenti, hogy nem szólaltak meg teljes hangerıvel, mindössze 6 
másodperces indító üzemmódba kapcsolták be. Azt kellett ellenırizni, hogy a szirénák 
mőködnek-e. A város területén a riasztórendszereknek a 60 %-a mőködik jelenleg, ami 
elégséges ahhoz, ha éles helyzet van, a jelzés eljusson a lakossághoz.  
A keresztállítás kérdése közterület-használati ügy, polgármesterre átruházott hatáskör, 
hogy döntsön a kérdésben. A Jobbik kérelme csütörtökön érkezett be a hivatalba. 
Polgármester úr több esetben, így ez ügyben is kikérte a bizottság véleményét. 
Meghívásra valóban nem került sor, de a bizottsági ülések nyilvánosak. Azonban a 
bizottság csak véleményt fogalmazott meg, nem hozott döntést. A határozatot a 
polgármester fogja meghozni, mely ellen jogorvoslattal lehet élni.  
 
Polics József elmondta, hogy Városgondnokság felé fennálló tartozást nem engedte el a 
pénzügyi bizottság. Nem úgy döntött a bizottság, ahogy az korábban képviselıi kérdésben 
elhangzott.  
A VG Zrt. prémiumfeltétellel kapcsolatban elmondta, hogy a kérdésrıl a képviselı-
testület márciusban hozta meg a döntését. A kérdésre a zárt ülésen kíván válaszolni. 
A szeméttelep rekultivációja a Dél-Balaton Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Kft. 
beruházásában valósult meg, melynek 404 település a tagja, köztük Komló Város 
Önkormányzata is. Polgármesterré történt megválasztása után annyit tett e kérdésben, 
hogy megkereste a fıvállalkozót a komlói vállalkozók kifizetetlen számlái miatt. A 
munkálatokra az önkormányzatnak nem volt ráhatása, mivel nem a város volt a 
megrendelı. Megválasztása után annyit tett ez ügyben, hogy sorra kereste a vállalkozókat 
a komlói kifizetetlen számlák miatt.  



Arról, hogy ki, kivel kötött szerzıdést, nem tud felvilágosítást adni, mert nem az 
önkormányzat volt a megrendelıje a munkálatoknak. 
A gépkocsi használattal kapcsolatban elmondta, hogy folyamatos menetlevéllel 
dokumentálva van minden, meg lehet tekinteni. Hétvégén soha nem veszi igénybe a 
hivatali gépjármővet. 
Ebrendészeti hozzájárulás vonatkozásában egy késıbbi napirend kapcsán dönt majd a 
testület, hogy egyáltalán foglalkozzanak-e a kérdéssel koncepció szintjén. 
Elmondta, hogy a térfigyelı kamerarendszer próbaüzemeltetés volt, a próba utáni 
finanszírozását nem tartalmazta a költségvetés, így nem lehetett meghosszabbítani. A 
LEADER pályázaton belül lenne lehetıség ilyen beruházások támogatására, de Komló 
városa nem pályázhat, csak a csatolt települések. 
A benzin árakkal kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországon Vajszlón a legdrágább az 
üzemanyag. Nincs ráhatása az önkormányzatnak az árak kialakítására. 
 
Kispál László elmondta, hogy a VG Zrt-nél 10 embert elbocsátottak, majd 5 embert 
visszavettek. Errıl kért tájékoztatást.  
 
Borbás Sándor elmondta, hogy a bizottság azért tartotta fent a korábbi álláspontját és 
utasította el ismét a Jobbik keresztállítási kérelmét, mivel semmi olyan tényezı nem volt 
az elmúlt évben, ami megváltoztatta volna a korábbi álláspontot. Tavaly kikérték az 
egyház véleményét és annak ismeretében tették meg a javaslatot. Ha nem tudják elfogadni 
a döntést, akkor a jogorvoslat lehetıségével lehet élni. 
 
dr. Barbarics Ildikó  indítványozta egy 3 fıs bizottság létrehozását, akik vizsgálják meg 
polgármester egy éven át folytatott összeférhetetlen tevékenységét, mivel Kispál László 
által feltett kérdést nem indítványként kezelte a testület. A korábban létrehozott ad-hoc 
bizottság csak az ügyvezetıi kérdéssel foglalkozott. 
Kéri a hivataltól a jövıre nézve, hogy ha képviselı hasonló jellegő, jelentıs kérdésben 
tesz észrevételt, és nem tudja, hogy azt indítvány formájában kell megtenni, akkor a 
hivatal ıt tájékoztassa. 
A beszámolóban szerepel a Szociális Munka Napja ünnepség. Ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy kétségei vannak afelıl, hogy a szakkitüntetéseket a szakma napján 
adják át. Véleménye szerint egy rendkívül gyenge színvonalú mősor volt ahhoz, hogy egy 
városi kitüntetés egy ilyen ünnepségen kerüljön átadásra. Lehet, hogy ez lesz a jövı 
tendenciája a Komlói Napokon megrendezésre kerülı ünnepi testületi ülésnek is, azonban 
eddig nem ez volt a gyakorlat és bízik abban, hogy a jövıre nézve sem ez lesz. 
A testületnek el kell gondolkodnia azon, hogy valóban megfelelı színvonalú-e egy 
szakmai nap ahhoz, hogy a szakmai kitüntetés ott kerüljön átadásra. 
Véleménye szerint a kitüntetéseket az ünnepi testületi ülésen kellene a jövıben is átadni. 
 
 
 
 



Tasnádi László a keresztállítással kapcsolatban elmondta, hogy elgondolkodtatónak 
tartja, hogy 2005-ben a Petıfi tér volt az egyetlen hely, amit a fıépítész javasolt és akkor 
a szocialista városvezetés ideje alatt ez megvalósulhatott, azonban a Fidesz vezetés ideje 
alatt nem, most már másodszor utasítják el kérelmüket. Vagy átveszik, vagy 
megakadályozzák a Jobbik ötleteinek megvalósulását. 
 
dr. Vaskó Ernı a polgármesteri összeférhetetlenséggel kapcsolatban elmondta, hogy a 
képviselıi kérdésre válaszolt a hivatal. Nem gondolná, hogy a hivatal feladata lenne 
bármi olyan értelmi felhívás, amire a képviselı szándéka nem terjed ki. Nem ért egyet dr. 
Barbarics Ildikóval, hogy a hivatalnak fel kellett volna hívni a képviselı úr figyelmét.  
Az összeférhetetlenségi ügyet a törvény szerint zárt ülésen kell tárgyalni. Javasolta 
polgármester úrnak, hogy a zárt ülés elıtt rendeljen el szünetet. A testületnek arra van 
lehetısége, hogy 3 tagú bizottságot hoz létre és elrendeli a kérdés vizsgálatát, vagy azt 
mondja, hogy nem kívánja vizsgálni a kérdést. Mindkét esetben jogorvoslatnak van helye. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József szavazásra bocsátotta, hogy az összeférhetetlenségi ügyet felvegyék a zárt 
ülések napirendjei közé, melyet a képviselı-testület kézfeltartással, 13 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a kiegészítéssel együttesen, 
melyet a képviselı-testület 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

206/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 

A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok 
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 jegyzıkönyvében 
foglaltakat, 

- a liciteljárásokról szóló tájékoztatót, 
- a Startmunka programról szóló tájékoztatót, 
- a „Dél-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi 

rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11.)” pályázattal kapcsolatos változásról 
szóló tájékoztatót, 

- a KEOP-5.3.0/A pályázat keretében megvalósuló intézményi energetikai 
korszerősítésrıl szóló tájékoztatót, 



- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 
tájékoztatóját az október havi foglalkoztatási helyzetrıl. 

 

Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson 
vezettesse át.  
 

Határid ı: 2011. december 15. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 

4. sz. napirend 
 
A helyi autóbusz-közlekedés átalakítása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:   Horváth Zoltán  vezérigazgató, Pannon Volán Zrt. 
 
Polics József felhívta a figyelmet arra, hogy a végleges menetrend és a végleges tarifa a 
december 15-i ülésen kerül elfogadásra. A visszalévı idıben kérte, hogy az észrevételeket 
juttassák el a hivatalhoz, hogy a végsı döntésnél figyelembe lehessen venni. 
 

A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 

Borbás Sándor köszönetet mondott mindazoknak, akik javaslatot, véleményt küldtek az 
anyaghoz.  
 

Kispál László elmondta, hogy míg a cég csökkenteni kívánja a veszteséget, az 
önkormányzat igyekszik megtartani a szolgáltatások korábbi színvonalát, amihez a 
városlakók hozzászoktak. A két cél ütközésében jött létre a jelenlegi futásteljesítmény 
csökkentés, ami talán fele annyi, amit korábban megcéloztak és még így is fennmarad egy 
jelentıs veszteség. Mi lesz jövıre? Akár a foglalkoztatásban, ebben az ügyben is 
kormányzati segítségre lenne szükség, elismertetni a nyugdíjasok, diákok hozzájárulás 
támogatását, az ingyen utazók támogatását.  
 

Szarka Elemér elmondta, hogy a tömegközlekedés nagyon nem felelt már meg az 
igényeknek, mert a korábbi rendszer részben a munkahelyek változása miatt, részben az 
iskolák helyének változása miatt és az életvitel miatt egészen más volt. 
A finanszírozatlan veszteség legvégén az önkormányzat áll és évrıl évre találkoztak olyan 
tételekkel, amit nem tudtak kezelni. 
A tömegközlekedésnek négy forrása van: a jegyek, az ingyenes és kedvezménnyel utazók 
utáni állami támogatás – mely értéke évek óta nem változik, így reálértékben csökken –, a 
normatív támogatás – 35 mrd Ft-os állami finanszírozás, melybıl 32 mrd Ft Budapesté és 
a fennmaradó 3 mrd Ft-on 96 önkormányzat osztozik, ebbıl legutóbb Komlónak 17 m Ft 
jutott – valamint a veszteség, amit a megrendelı önkormányzatnak kell állni. A négy 
tényezıbıl egyetlen egy nıt dinamikusan, a veszteség, melyet Komló Város 
Önkormányzata nem tud finanszírozni. A járatok számában 23 % csökkenés lesz, mellyel 
kb. 40 m Ft-tal csökkenthetı a veszteség.  



dr. Makra Istvánné elmondta, hogy a tömegközlekedés mindenhol veszteséges. 
Azonban a mértéke elgondolkodtató, közel négy év alatt a kilencvenszeresére nıtt, mi 
ennek az oka? Ezt nehéz megérteni. Amikor veszteség keletkezik, két lehetıség közül 
lehet választani, vagy a régi rendszer fenntartása, akkor viszont hitelbıl kerül 
finanszírozásra a tömegközlekedés, vagy új utat keresnek. Komló ez utóbbit választotta 
most.  
 
Mátyás János az ellenırzésre és a kommunikációra helyezné a hangsúlyt. Nem 
elfogadható az a tény, hogy pótdíjból mindössze 6.000,- Ft bevétel volt. Meggyızıdése, 
hogy sokkal többen bliccelnek. Az ingyenes MÁK-os igazolványokkal visszaélnek.  
A Komlói Újságban közzé kell tenni majd a változásokat. 
Egy ilyen cégnél, ahol ekkora árbevétel van, nehéz elfogadni, hogy az egyik ágazat 
veszteséges, a másik nyereséges. 
 
Tasnádi László arról érdeklıdött, hogy készült-e másik alternatív megoldás, mint az 
elıterjesztett. 2011. július 11-én kivonásra kerültek a helyközi közlekedésbıl a CREDO 
buszok. Ezzel megsértették a közszolgáltatási szerzıdést. Véleménye szerint ez azért 
történt meg, hogy az önkormányzat mondja fel a szerzıdést.  
Javasolta a testületnek, hogy gondolják át a szombat délelıtti menetrendet.  
Korábban az hangzott el, hogy nem lesz tényleges leépítés, szeretné, ha a polgármester 
vagy a Volán képviselıi megerısítenék ezt. 
 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy az egyértelmő, hogy a városban hosszú távon nem 
fogják tudni megoldani a problémát. Meglátása szerint a mostani változtatás csupán 
tőzoltás, mi lesz jövıre? Addig, amíg az elosztórendszer nem változik, addig minden 
évben ezzel fog szembesülni az önkormányzat. Kérdés, hogy meddig lehet még járatokat 
kivonni a rendszerbıl. 
 
Borbás Sándor nem ért egyet azzal, hogy a jelenlegi módosítás csupán tőzoltás lenne, 
ilyen mértékő változtatás még nem volt a helyi közlekedésben Komló Város 
Önkormányzata részérıl. A szándék megvan a változtatásra.  
 
Micskei Tibor (Pannon Volán Zrt.) elmondta, hogy az önkormányzat által javasolt 
járatkivonás várhatóan 4 db autóbusszal jelent kevesebbet, ami 8 gépkocsivezetıt érint. A 
társaság számára elsırendő szempont a munkahelyek megırzése. A lehetıségekhez 
képest azokat az állásokat kívánják a gépkocsivezetıkkel pótolni, ahonnan 
létszámfelvételi igény fel fog merülni.  
A számszaki adatokat tekintve valóban nagyon magas a veszteség, melynek okait minden 
évben részletesen a testület elé tárták. Elmondta, hogy az említett 4 év alatt az 
önkormányzati támogatás egyharmadára csökkent, az üzemanyag ára jelentısen 
emelkedett, éves szinten 8-10 %-os utasszám csökkenés van, jelentıs az ingyenesen 
utazók száma (60 %), ezek együttesen eredményezik a kialakult veszteséget. 
 



A cél az volt, hogy amennyire csak lehet, csökkentsék a veszteséget ez évben. Július 1-
jével megtörtént a CREDO autóbuszok kivonása. Éves szinten az autóbuszok 
amortizációs költsége 15 m Ft, ennek a felével lehetett csökkenteni a második félévben a 
komlói helyi közlekedésben várható veszteséget.  
A cégeredmény valóban pozitív, azonban a cég fı profilja, a személyszállítás veszteséges. 
A személyszállítást nem lehet nyereségesen mőködtetni, mivel akkor nem vennék igénybe 
a szolgáltatást. A helyközi közlekedésben 1,5 mrd Ft a veszteség, amit az állam 
finanszíroz. 
A megyében mindenhol veszteséges a helyi közlekedés. 3 városban megtérítik ennek a 
veszteségnek a mértékét.  
Már többször is elmondták, hogy mindössze 1 tanulmányt készíttettek, amit a képviselık 
is megkaptak. A tanulmányban 40 %-os teljesítmény kivonást szerepeltetnek, mely 
szakmailag részben igazolható kisebb kiadásokkal. A Volán ezt a változatot támogatja.  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Pannon Volánnál jelenleg érvényes közgyőlési 
határozat szerint, ha nem jön létre egyezség az önkormányzat és a társaság között, abban 
az esetben a szerzıdés 13. pontjának 2. bekezdését kell érvényesíteni (…amennyiben nem 
jön létre egyezség a két fél között, a felek a szerzıdést megszőntnek tekintik..). Ezzel 
kapcsolatban november 28-án felügyelı bizottsági ülést tartanak, akiknek a hatáskörébe 
tartozik a döntés meghozatala. Attól, hogy a szerzıdés megszőnik a két fél között, a 
szolgáltató köteles ezt a tevékenységet mindaddig folytatni, míg az új vállalkozó 
kiválasztásra nem kerül.  
 
Polics József szintén elmondta, hogy a világon mindenhol veszteséges a helyi és helyközi 
közlekedés és állami támogatással tartják fent különbözı szinten. Az állami támogatásban 
az elmúlt idıszakban nem történt változás, ugyanazon elvek alapján osztották el. Az 
államnak itt is van feladata, akár a társadalom egyéb területén, és meg is fogják tenni a 
szükséges lépéseket, de ehhez idı kell.  
Megköszönte az észrevételeket és elmondta, hogy azok alapján – mint parlamenti 
képviselı – benyújtotta azokat a módosításokat, melyek a változtatás érdekében 
szükségesek. Elmondta azt is, hogy beválasztották abba a tárcaközi bizottságba, amely az 
állami támogatások kérdéskörével foglalkozik. A finanszírozási feltételeket nem lehet 
egyik napról a másikra megváltoztatni, nem lehet egyszerre minden kedvezményt minden 
területen megvonni. Meglepıdött azon, hogy a vasúti és a személyszállítási 
közlekedésben jelenleg 53 kedvezmény van. Vizsgálatok folynak, hogyan lehet ezeken 
változtatni.  
Elmondta, hogy több éven keresztül foglalkozott az önkormányzatnál ezzel a témakörrel, 
de a Volán részérıl soha nem kapott az önkormányzat egyértelmő veszteségkimutatást, 
csupán különbözı költségemelkedési szintekrıl, árbevétel kiesési szintekrıl adtak 
tájékoztatást.  
A képviselı-testületben konszenzus van abban a tekintetben, hogy tenni kell valamit, nem 
maradhat fent a korábbi rendszer, bele kell nyúlni a struktúrába. Megköszönte 
mindenkinek az észrevételeket. 
 



Igaza van Tasnádi képviselı úrnak, hogy a Pannon Volán Zrt. a CREDO autóbuszok 
kivonásával szerzıdést szegett, és meglátása szerint ez csupán „könyvelési manıver” ami 
a második félévi veszteséget tovább csökkentette. Ugyanakkor az elmúlt négy évben 
Komló Város Önkormányzata is szerzıdést szegett, mert a veszteséget nem finanszírozta 
le. Kérdés, hogy ezután milyen lépéseket fognak tenni. Egy biztos, hogy 2015. december 
31-ig Komló Város Önkormányzatának közszolgáltatási szerzıdése van a Pannon Volán 
Zrt-vel. Abban az esetben, ha ezt a Pannon Volán Zrt. felmondja, akkor nekik fenn kell 
tartani a szolgáltatást addig, míg az önkormányzat nem talál új szolgáltatót. Ha az 
önkormányzat mondaná fel a szolgáltatást, akkor 128 m Ft-ot a következı szolgáltatónak 
ki kellene fizetni, vagy amennyit kér.  
A volánnak az az érdeke, hogy a veszteséget minimalizálja, az önkormányzatnak pedig 
az, hogy a városban az igényekhez igazodva megfelelı helyi tömegközlekedés alakuljon 
ki. Úgy gondolja, hogy most egy ilyen rendszer fog kialakulni. Az önkormányzat a 
szolgáltatást az elvárt színvonalon kéri biztosítani 2015. december 31-ig a szolgáltatási 
szerzıdésben foglaltak szerint. A végleges döntés december 15-én fog megszületni. 
Ismételten kért mindenkit, hogy amennyiben van még észrevétele, javaslata, jelezze.  
A Pannon Volán Zrt. ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a felszabaduló munkaerıt a 
helyközi járatoknál fogja alkalmazni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 9 
igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

207/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével 
– megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés átalakítása címő elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület a helyi autóbusz-közlekedési rendszer átalakításáról szóló – az 
elıterjesztés 2/a. számú mellékletében foglalt – alternatív javaslatot és az ezzel 
kapcsolatban a Pannon Volán Zrt. által, az elıterjesztés 2/b. számú melléklete 
szerint kidolgozott menetrendben foglaltakat megismerte.  
A komlói helyi autóbusz-közlekedés folyamatossága és a közszolgáltatási 
szerzıdés fenntartása érdekében az alábbiakat tartja elfogadhatónak: 
 

- a közlekedési rendszerbıl legfeljebb 23 % futásteljesítmény kivonása, 
- a 2/b. számú mellékletben foglalt módosított menetrend tervezet a 

közszolgáltatási szerzıdés mellékletét képezheti, 
- a díjak átlag bruttó 4 %-os emelése. 

 



2. A fordák kidolgozását követıen kialakuló pontosított menetrendet és a díjemelésre 
vonatkozó módosító rendelet tervezetét a december 15-i rendes testületi ülésre be 
kell terjeszteni. 

 
Határid ı:  2011. december 15. 
Felelıs:   dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 

 
 
 
 

2/a. sz. melléklet 
 

ALTERNATÍV JAVASLAT 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET MUNKAÉRTEKEZLETÉRE 
 A HELYI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS ÚJ RENDJÉR İL 

 

Olyan vitaanyag, amely társadalmi egyeztetést követıen készült és a benne 
foglaltak biztosítják csúcsidıben a dolgozók, diákok megfelelı közlekedését a 
munkahelyekre, iskolákba illetve garantálják a tanulók biztonságos eljutását 

az oktatási intézményekbe. Polics József polgármester az alábbi javaslatot 
elfogadható vitaanyagnak tartja. 

 

AZ EGYES JÁRATOKRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 

 

1 OTP – Zobák akna 

A  reggeli csúcsforgalmi idıszakban közlekedı járatok indulási ideje nem  változik. 
Összehangolandó a 113-as járatokkal! 
8.50-tıl 11.50-ig a jelenlegi közlekedési periódust 60 perces követési idıre 
csökkentjük. Ezt követıen 11.50-órától 16.20 óráig a 30 perces követési idı 
kialakítása célszerő. 16.20 órától 22.20 óráig ismételten 60 perces követési idı 
lépne életbe.  
Szabadnapokon: 
A reggeli órákban induló járatpárok változatlan közlekedtetése majd 6.10 órától 
átlagos 60 perces periodikus közlekedési rend bevezetése javasolt teljes 
üzemidıben. 
Munkaszüneti napokon: 
Teljes üzemidıben javasolt 60 perces követési idı bevezetése. 
 



13 OTP – Kökönyös 
A menetrend kidolgozandó!  
Figyelembe kell venni az úszásoktatásra való eljutást és az onnan történı 
visszajutást! 
Összehangolandó a 113-as és a Fürst Sándor utcai betéréssel közlekedı 15-ös 
és a 78B járatokkal! 
 
 
 
113 Zobák-akna – Kökönyös 
Munkanapokon:  
Csak reggel 2 db járatpár a diákok biztonságos, átszállás nélküli eljutását biztosítja 
a Gagarin Általános Iskolába. 
Összehangolandó a 1-es és 13-as és a Fürst Sándor utcai betéréssel közlekedı 
15-ös és a 78B járatokkal! 
 
 
 
2 Autóbuszállomás – Mecsekjánosi,vá. 
2/A Autóbuszállomás – Mecsekjánosi – Kisbattyán  
2/K Autóbuszállomás – Mecsekjánosi, kertészet 
Minden járat „ Kertészetig”, ill. kisbattyáni betér éssel közlekedtetése 
indokolatlan!  
Munkanapokon: 
Az autóbusz állomásról 6.10, 6.55 órakor Mecsekjánosi, vá-ig, és a 14.30 és 15.30 
órakor Mecsekjánosi, kertészetig közlekedı járatok megszőntetését javasoljuk. A 
6.10 órás járaton oda irányba összesen 7 fı, vissza irányba pedig összesen 14 fı 
utazott. Kifelé irányba az eljutást iskolai elıadási napokon az aut.áll-ról 6.00 órakor 
induló helyközi járattal, ill. a Kisbattyánba 15 perccel késıbb induló helyi járattal 
tudjuk biztosítani. Vissza irányba az eljutás a 6.20 órás megszőnı járat helyett a 
Kisbattyánból 6.10 (Mecsekjánosiból 6.22) órakor induló járattal lenne biztosítva. 
Az összes utaslétszám vissza irányba a megszőnésre javasolt járaton 14 fı, míg a 
kiváltását biztosító 2/A járaton 26 fı. 
Az aut. áll-ról 6.55 órakor induló járat összes utasszáma átlagosan oda irányba 17 
fı, míg vissza irányba 19 fı volt. Az ı eljutásuk az autóbusz állomásról 6.45 és 
7.00 órakor induló helyközi járatokkal lenne biztosítható. Vissza irányba pedig a 
Kisbattyánból 6.50 órakor (így Mecsekjánosiból 7.02 órakor) induló helyi járattal 
lenne megoldható. A számított összes utasszám vissza irányba így maximálisan 64 
fı lenne. 



A délutáni közlekedési idıszakot érintıen az aut. áll.-ról 14.30 és 15.30 órakor 
induló járatok megszőntetésére és ezzel egyidejőleg a jelenleg 14.05 órakor és 
15.10 órakor induló 2/A járatok Mecsekjánosi kertészetig való beközlekedtetésére 
14.00 és 15.00 órás indulási idıponttal teszünk javaslatot.  
Javasoljuk az aut. áll-ról 11.00 órakor Mecsekjánosi, vá-ig közlekedı járatpár 
megszőntetését.  
Szabadnapokon: 
Az aut. áll-ról 9.00, 18.55 órakor, ill. Mecsekjánosi, vá-tól vissza 9.10, 19.05 
órakor induló járatpár megszőntetésre kerülne.  
Munkaszüneti napokon: 
Az aut. áll-ról 9.00 órakor és 18.55 órakor Mecsekjánosi, vá-ig közlekedı 
járatpárokszintén megszőntetésre kerülnek.  
 
4 Autóbusz állomás – Sikonda Vadásztanya 
A nyári id ıszakban (06.15 –08.31) javasoljuk a jelenlegi menetrend 
megtartását 
A téli idıszakban a tanulmányban szereplı menetrendet javasoljuk a Pannon 
Volán Zrt. által javasolt módosításokkal. 
 
5 Autóbusz állomás – Dávidföld 
 
Munkanapokon:  
A 4.05 órakor induló járatot továbbra is közlekedtetnénk, 4.40-tıl 6.40 óráig 
viszont javasoljuk a 20 perces követési idıt. Az iskolába, ill. a 8.00 óra környéki 
munkába járást biztosító járatok esetén (6.50-tıl 7.40 óráig) módosítást nem 
javasolunk. 
Összehangolandó a Fürst Sándor utcai betéréssel közlekedı 15-ös járattal. 
8.30 órától 12.15-ig 45 perces követés javasolt. 13.40 órától 16.40 óráig a jelenlegi 
15 perc helyett lenne a 20 percenkénti közlekedési periódus. 16.40-tıl 18.40-ig a 30 
perces követési idıt ajánljuk. 17.55-tıl jelenleg is 30 percenként közlekedünk, ezt 
követıen: 18.40-21.40 óráig 60 perc, majd 22.25 és 23.00 órakor indulnának 
járatpárok az autóbusz állomásról. 
 
Szabadnapokon: 
Reggeli-délelıtti idıszakra (bevásárlás, piac)  koncentrálódik az utazás, ekkor 
korlátozást nem  javaslunk. 
9.55 órától 21.55 óráig azonban a jelenlegi 30 perces követési idıt 60 percesre 
javasoljuk módosítani.  
 
 



Munkaszüneti napokon: 
A reggeli járatok közlekedési rendjének további fenntartása mellett 8.55 órától 
21.55 óráig  periódikus közlekedési rend kialakítását javasoljuk 60 perces követési 
idıvel. 
 
15 Autóbusz állomás – Dávidföld – Kökönyös – Autóbusz állomás 
Csak reggel 2 db járat a diákok biztonságos, átszállás nélküli eljutását biztosítja a 
Gagarin Általános Iskolába. A vonalon a Móricz Zs. utcai megálló után nem 
indokolt a Petıfi téren történı újbóli megállás (50 m). 
Összehangolandó az 5-ös, a 13-as, a 113-as és a Fürst Sándor utcai betéréssel 
közlekedı 78B járatokkal!  
 
6 Autóbusz állomás – Mecsekfalu  
A tanulmányban szereplı módon javasoljuk elfogadni. 
Összehangolandó a 7-es járatokkal! 
 
7 Autóbusz állomás – Körtvélyes 
Munkanapokon: 
A kora reggeli idıpontban közlekedı járatok indulási ideje nem változik. 
5.10-tıl 7.00 óráig 15 perces követési idıt alkalmaznánk. A diákok és a 7.30 és 
8.00 óra közötti munkakezdésre való eljutást biztosító járatok menetrendje nem 
változik. 
A 8.00-tól 11.00 óráig jelenleg meglévı 30 perces követési idı sem változna. 11.00 
órától 12.45 óráig is indokolt a 30 percesre követési idı.13.00 órától 17.15 óráig 10 
perc helyett 15 perces követési idı javalt. 17.15 órától 21.15 óráig 30 perces 
követési idıt szükséges. Az aut. áll-ról 22.00, 22.25 és 23.00 órakor induló járatok 
módosítását nem változtatjuk. 
Összehangolandó a Fürst Sándor utcai betéréssel közlekedı 78B-s járatokkal. 
Szabadnapokon 
A jelenleg induló járatok módosítását nem javasoljuk 
Munkaszüneti napokon: 
A jelenleg induló járatok módosítását nem javasoljuk 
 
78B Körtvélyes – Kökönyös – Szilvás –Somág – Kökönyös – Körtvélyes 
Csak reggel 2 db járat a diákok biztonságos, átszállás nélküli eljutását biztosítja az 
oktatási intézményekbe. A hosszú menetidı miatt az indítás idıpontjára javaslatot 
kérünk. Hajlandóak vagyunk a lépcsızetes iskolakezdésre. 
Összehangoladnó a 7-es, 8-as, 8-A-s, a 13-as, a 113-as, 15-ös járatokkal a Fürst 
Sándor utcai betérés miatt! 



A tanulmányban szereplı 87-es vonal az oktatás befejezésébıl adódó nagy 
utasszóródás miatt szükségtelen. Az „egész napos oktatás” bevezetése esetén 
lehet indokolt bevezetése. 
 
8 Autóbusz állomás – Szilvás – Somág – Kenderföld – Autóbusz állomás 
Munkanapokon: 
4.10 –6.20 között 00-kor, 20-kor, 40-kor 
6.20 – 8.00 között 10 percenként 
8.00 – 13.30 között 00-kor és 40-kor  
13.30 – 17.30 között 10-kor és 40-kor 
17.30 – 20.30 között 00-kor és 30-kor 
20:45 – 22.15 között 15-kor és 45-kor 
23:00, 23.30  
Összehangolandó a 8A, a 8B és a 78B járatokkal! 
Szabadnapokon és Munkaszüneti napokon 
A menetrend kidolgozandó! Új periodicitás kidolgozása napfajtától függıen!  
 
8A Autóbusz állomás – Somág - Szilvás - Autóbusz állomás 
Munkanapokon: 
6.20, 6.35, 7.20  8.20 – 13.20 között 20-kor 
13:20 – 17:20 között 20-kor és 50-kor 
Összehangolandó a 8 , a 8B és a 78B járatokkal! 
Szabadnapokon és Munkaszüneti napokon 
A menetrend kidolgozandó! Új periodicitás kidolgozása napfajtától függıen! 
 
8B Autóbusz állomás- Szilvás – Somág - Autóbusz állomás 
Munkanapokon: 
13:30 –17:30 között 00-kor és 30-kor 
17:45 – 20.15 között 15-kor és 45-kor 
Összehangolandó a 8 , a 8A és a 78B járatokkal! 
 
9 Autóbusz állomás – Temetı 
Elégséges délelıtt és délután is kettı járatpár indítása, mely a tanulmányban is 
szerepel. 
 
12 Autóbusz állomás – Kórház 
A jelenlegi menetrend nem kerülne megváltoztatásra. 
 
16 Autóbusz állomás – MOM 
A tanulmányban is szereplı menetrend kerülne elfogadásra. 



TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK 
 
 
HELYKÖZI ÉS HELYI JÁRAT KÉRDÉSE 

 

A város több buszmegállóját érintik az úgynevezett távolsági vagy helyközi járatok. Kívánatos 
lenne, ha ezek a járatok, a városhatárt átlépve átvennék az érintett helyi járatos vonal 
utazóközönségének szállítását az érintett megállókból Pécs, Magyarszék, Mecsekpölöske, 
Sikonda, Zobákpuszta irányából. Kérjük, hogy a szolgáltató tegyen ígéretet és garantálja a 
helyközi járatok megállását, az utasok felvételét és a helyi bérlet használatának, illetve jegy 
vásárlásának lehetıségét! Amennyiben jogszabály módosítás szükséges, szöveges javaslatot 
kérünk a módosításra. 
 
MEGÁLLÓK ELNEVEZÉSE 
 
A megállók elnevezései több ponton felülvizsgálatra, pontosításra szorulnak. Az alábbi 
módosításokat javasolják: 
 
1-es, 12-es járat esetében 
 Ifjúsági Ház Közösségek Háza 
 
8-as járat esetében  
Vörösmarty utca Vörösmarty utca felsı,  
Kenderföldi iskola Vörösmarty utca alsó  
 
8A-s járat esetében 
Éldi megálló SPAR 
Mezıgazd. bolt Felsı Szilvás 
 
2-es ill. 9-es, 16-os járat esetében 
AFIT Ipari út 
János puszta elágazása Batthyány u. 
Csecsemıotthon Mecsekjánosi puszta 
Ipari út Autós-völgy 
 
5-ös, 15-ös járat  esteében 
Bútorüzlet Gorkij utca  
Dávidföldi iskola Széchenyi utca 
 
6-os, 7-es és 78B járat esetében 
Dávidföld újtelep Dávidföld alsó 
 
 
VESZTESÉGKIMUTATÁS 
 



Aránytalanul és indokolatlanul nagynak tőnik a kimutatott hiány. A kimutatott hiány 
alátámasztottságát – dokumentumokkal – nem igazán látjuk. A képviselı-testület kéri az 
alátámasztottságot.  
 
 
 
 
ELLENİRZÉS 
 
Megfontolandó az egységes árú, a gépkocsivezetınél megvásárolható, fedélzeti jegykiadó 
berendezésekkel készített menetjegyek alkalmazásának lehetısége. Ez által elkerülhetı lenne a 
jegyek többszöri használata és regisztrálva lenne a megvásárolt jegyek száma. A szolgáltatás 
minıségének és a jegyek és bérletek, a különféle kedvezményekre jogosító igazolványok (MÁK - 
igazolvány, Diákigazolvány,…) érvényességének hatékonyabb vizsgálata érdekében szükséges az 
ellenırzés visszaállítása, kiterjesztése, az önkormányzat, mint Megrendelı által biztosított 
„független” külsıs ellenırök alkalmazásával. Ez által mind az utas, mind a gépkocsivezetı által 
elkövetett visszaélések száma csökkenthetı lenne. 
 
KOMMUNIKÁCIÓ, UTASTÁJÉKOZTATÁS 
 
Szarka Elemér, a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság elnöke és Borbás Sándor a bizottság 
képviselı tagja javasolja, hogy a megfelelı tájékoztatás érdekében foglaljuk határozatba a 
tájékoztatás módját, pontos folyamatát. A bevezetést megelızıen egy hónap áll az Önkormányzat 
és a Szolgáltató rendelkezésére, hogy az interneten (www.komlo.hu és www.pannonvolan.hu) és 
a helyi médiumokban, továbbá az intézmények, civil szervezetek, cégek számára küldött e-mail, 
továbbá az autóbusz állomáson és a megállókban elhelyezett utas tájékoztatók segítségével 
tájékoztassa a lakosságot. A hatékonyabb utastájékoztatás érdekében az autóbusz állomáson a 
vonalhálózatot és az új menetrendeket tartalmazó tájékoztató tábla elhelyezését tartják a 
képviselık indokoltnak. A menetrendet tartalmazó (a megállókban elhelyezett) táblák cseréje 
indokolt (elsısorban a legforgalmasabb vonalakon). Az autóbusz állomáson is használt, kevésbé 
amortizálódó kialakítást javasolják. A képviselık felhívják a figyelmet, arra, hogy amennyiben a 
19-es járat 7-es járatra módosul, melyet megfelelıen elıkészített kommunikációval kell tudatni a 
lakossággal. 
 



2/b. sz. melléklet 
 

Tervezet: 2012. január 1–tıl 
 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

1   Autóbuszállomás – Zobák akna 
járati km: 5,1 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbuszállomás 11  
  – Közösségek háza 10  
  2 Carbon  –  
  3 Vízmő  8  
  5 Anna akna  6  
  6 Kıbánya  5  
  8 Gesztenyés ib.  3  
 10 Fenyı u.  1  
 11 Zobák–akna  0  

 
Autóbuszállomástól indul: 
Munkanapokon: 
 4.25 – 7.05 -ig 20 percenként  
 7.20 7.45 8.05 8.25 8.45 9.40 10.40 
 11.40 – 16.10 -ig 30 percenként 
 17.10 – 22.10 -ig 60 percenként 
 23.00 
 
Szabadnapokon: 
 4.15 4.55 5.25 5.50 
 6.15 – 22.15 -ig 60 percenként 
 
Munkaszüneti napokon: 
 5.15 – 21.15 -ig 60 percenként 
 
Zobák–aknáról indul:  
Munkanapokon: 
 4.37 – 6.57 -ig 20 percenként 
 7.57 8.17 8.37 8.57 9.55 10.55 
 11.55 – 16.25 -ig 30 percenként 
 17.25 – 22.25 -ig 60 percenként 
 23.15 
 



Szabadnapokon: 
 4.30 5.10 5.40 6.05 
 6.30 – 22.30 -ig 60 percenként 
 
Munkaszüneti napokon 
 5.30 – 21.30 -ig 60 percenként 

Tervezet: 2012. január 1-tıl 
 

Helyi autóbusz menetrend Komló  
2   Autóbuszállomás – Mecsekjánosi vá. 

Járati km:4,2 

2/K   Autóbuszállomás – Mecsekjánosi kertészet 
Járati km:4,7 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbuszállomás 12  
  – TESCO 10  
  3 Zrínyi-tér  –  
  4 RATI  8  
  5 VOLÁN  7  
  7 Mecsekjánosi felsı  5  
  8 Mecsekjánosi  4  

 10 Mecsekjánosi vá.  2  
 12 Mecsekjánosi kertészet  0  

 
Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 k4.50 9.00 13.00 k13.30 k21.10 22.00 
Szabadnapokon: 
 11.00 13.00 22.00 
Munkaszüneti napokon: 
 22.00 
 
Mecsekjánosi vá-tól indul: 
Munkanapokon: 
 9.10 13.10 22.10 
Szabadnapokon: 
 11.10 13.10 22.10 
Munkaszüneti napokon 
 22.10 
 



Mecsekjánosi kertészettıl indul:  
Munkanapokon: 
 5.05 13.42 21.22 
 
Jelmagyarázat: 
 
 k-Mecsekjánosi kertészetig közlekedik 
 
 
 



Tervezet: 2012. január 1–tıl 

Helyi autóbusz menetrend Komló  
 

2/A   Autóbuszállomás – Mecsekjánosi – Kisbattyán 
járati km:9,3 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbuszállomás 20  
  – TESCO 18  

   3 Zrínyi-tér  –  
  4 RATI 16  
  5 VOLÁN 15  
  7 Mecsekjánosi felsı 13  
  8 Mecsekjánosi 12  
 10 Mecsekjánosi vá. 10  
 12 Mecsekjánosi  8  
 14 Mecsekjánosi felsı  –  
  – Batthyány u.  7  
 15 Hídépítı Vállalat  6  
 16 Vízmő telep  5  
 20 Mecsekjánosi puszta  3  
 25 Kisbattyán  0  

 
Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 *4.05 5.00 5.35 6.25 8.00 10.00 12.10 bk14.00 
 bk15.00 15.55 17.15 18.20 20.15 23.20 
 
Szabadnapokon: 
 *4.05 5.00 5.35 8.00 10.00 12.00 14.05 15.10
 17.00 20.15 23.20 
 
Munkaszüneti napokon 
 *4.05 5.35 8.00 10.00 12.00 14.05 15.10 17.00
 20.15 23.20 
 
Kisbattyánból indul:  
Munkanapokon: 
 4.30 5.25 6.10 6.50 8.25 10.25 12.35 *14.30 
 *15.35 16.20 17.40 18.45 20.40 *23.45 
 
Szabadnapokon: 
 4.30 5.25 6.15 8.25 10.25 12.25 14.30 15.35
 17.25 20.40 *23.45 
 



Munkaszüneti napokon 
 4.30 6.15 8.25 10.25 12.25 14.30 15.35 17.25
 20.40 *23.45 
 

Jelmagyarázat: 
 * – Mecsekjánosi érintése nélkül közlekedik 
 bk – Mecsekjánosi, kertészet érintésével közlekedik 



 Tervezet: 2012. január 1-t ıl 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
4   Autóbuszállomás – Sikonda Vadásztanya 

járati km:6,4 
 

   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

     0 Autóbuszállomás  18  

     2 Tröszt    16  
                –        Mikszáth K.u.    12  

     6 Móricz Zs.u.    –  

      8 Mecsekfalui u.   10  
   –        Sikondai elág.      9  

    13 Sikonda üdül ıtelep    5  
    15       Sikonda fürdı      3  

    18 Sikonda Vadásztanya    0  
 

Autóbuszállomásról indul:  
Munkanapokon: 
 6.40 8.00 11.00 14.00 15.00 16.15 18.15
 19.00 21.00 
 
Szabadnapokon: 
 6.10 6.50      8.00 n9.00 11.00 14.00 15.30 
 17.00 18.30 21.00 
 
Munkaszüneti napokon: 
 6.10 6.50 8.00 n9.00 11.00 14.00
 15.30  17.00 18.30 21.00 
 
Sikonda, Vadásztanyától indul:  
Munkanapokon: 
 7.00 8.20 11.20 14.20 15.20 16.35
 18.35  19.20 21.20 
 
 
 



Szabadnapokon: 
 6.30 7.10 8.20 n9.20 11.20 14.20
 15.50  17.20 18.50 21.20 
 
 
 
Munkaszüneti napokon: 
 6.30 7.10 8.20 n9.20 11.20 14.20
 15.50  17.20 18.50 21.20 
 
Jelmagyarázat: 
 
 n – VI.15.–VIII.31-ig szabad-és munkaszüneti napokon 



Tervezet: 2012. január 1-tıl 

Helyi autóbusz menetrend Komló  

5   Autóbuszállomás – Dávidföld 
járati km:3,5 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbuszállomás 12  
  2 Tröszt 10  

                            6              Móricz Z s.u.                6  
  8 Gorkij u.  4  

                           10     Széchenyi utca        1  
 12 Dávidföld  0  

 

Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 4.05 
 4.30 – 6.30 -ig 20 percenként 
 6.50 7.10 7.40 7.50 
 8.30 –  13.00 -ig 45 percenként 
 13.20 – 16.40 -ig 20 percenként 
 17.10 – 18.40 -ig 30 percenként 
 19.40 – 21.40 -ig 60 percenként 

22.25 23.00 
Szabadnapokon: 
 4.05 4.50 5.20 5.50 6.20 6.50 7.20 7.50 8.25 8.55 
      9.42 – 21.42 -ig 60 percenként 
Munkaszüneti napokon: 
 4.20 4.50 5.50 6.50 7.50 
      8.42 – 21.42 -ig 60 percenként 
 
Dávidföldr ıl indul:  
Munkanapokon: 
 4.20  
 4.45 – 6.45 -ig 20 percenként 
 7.05 7.25 7.55 8.05 
 8.45 –  13.15 -ig 45 percenként 
 13.35 – 16.55 -ig 20 percenként 
 17.25 – 18.55 -ig 30 percenként 
 19.55 – 21.55 -ig 60 percenként 
 22.40 23.15 



Szabadnapokon: 
 4.20 5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 8.40 9.10 
 9.55 – 21.55 -ig 60 percenként 
Munkaszüneti napokon 
 4.35 5.05 6.05 7.05 8.05 
 8.55 – 21.55 -ig 60 percenként 



Tervezet: 2012. január 1-tıl 

 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

6   Autóbuszállomás – Mecsekfalu – Körtvélyes 
járati km:6,4 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbuszállomás 18  
  2 Tröszt 16  
  5 Móricz Zs.u.  –  

     –               Mikszáth K.u.    13   
                7 Mecsekfalui u. 10  
  8 Sikondai elágazás  9  

    10              Dávidföld, alsó     8   
               11 Mecsekfalu felsı  6  

     12     Mecsekfalu      5   
               14 Mecsekfalu, forduló  4  

     15     Mecsekfalu       2   
              18               Körtvélyes  0  

 
 

Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 4.30 6.40 9.30 
 
 
 
Körtvélyesrıl indul:  
Munkanapokon: 
 16.45 



Tervezet: 2012. január 1-tıl 

 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

7   Autóbuszállomás – Körtvélyes 
járati km:5,0 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbuszállomás 14  
  2 Tröszt 12  
  6 Móricz Zs.u.  –  
  – Mikszáth K.u.  8  
  8 Mecsekfalui u.  6  
  9 Sikondai elágazás  5  
 11 Dávidföld, alsó  3  
 12 Mecsekfalu felsı  2  
 14 Körtvélyes  0  

 
 

Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 4.05 4.30* 4.45 4.55 
 5.10 – 6.55-ig 15 percenként * 
 i7.05 7.10 7.20 7.30 7.45 
 8.00 – 13.00-ig 30 percenként * 
 13.15 – 17.15-ig 15 percenként 
 17.45 – 21.15-ig 30 percenként 
 22.00 22.25 23.00 
 
Szabadnapokon: 
 4.05 4.30 5.05 5.50 6.30 6.55 7.20 7.40 8.00 8.25
 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25
 13.55 14.25 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 21.00     
22.00 23.00 23.40 
 
Munkaszüneti napokon: 
 4.05 4.30 5.00 6.00 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50
 12.50 13.50 14.40 15.20 16.00 17.00 18.00 19.10 20.00 21.00  
 22.00 23.00 23.40 
 



Körtvélyesrıl indul:  
Munkanapokon: 
 4.20 4.50 5.00 5.10 
 5.25 – 6.40-ig 15 percenként 
 7.00 7.10 
 7.25 7.35 7.45 8.00 8.15 8.45 9.15 9.50 
 10.15 – 13.15-ig 30 percenként  
 13.30 – 17.30-ig 15 percenként * 
 18.00 – 21.30-ig 30 percenként 
 22.15 22.40 23.15 
 
Szabadnapokon: 
 4.20 4.45 5.20 6.05 6.45 7.10 7.35 7.55 8.15 8.40
 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40
 14.10 14.40 15.15 16.05 16.55 17.45 18.35 19.25 20.15 21.15
 22.15 23.15 23.55 
 
Munkaszüneti napokon 
 4.20 4.45 5.15 6.15 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05
 13.05 14.05 14.55 15.35 16.15 17.15 18.15 19.25 20.15 21.15
 22.15 23.15 23.55 
 
 
 
Jelmagyarázat: 
  i   – iskolai elıadási napokon 
 * – az Autóbusz állomásról 4.30, 6.40 és 9.30 órakor induló, ill. a Körtvélyesbıl 
16.45 órakor induló járatok mecsekfalui betéréssel közlekednek. 
 



 Tervezet: 2012. január 1-tıl 
 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

8   Aut.áll. – Szilvás – Somág – Kenderföld – Aut.áll. 
járati km:6,2 

 
   Menetidı Megállóhelyek  

  0 Autóbuszállomás  
  2 Berek u.  
  6 Szilvás gimnázium  
  7 SPAR  
  8 Felsı szilvás  
  9 Somág, Attila u.  
 10 Somág, Irinyi J. u.  
 12 Hunyadi u. óvoda  
 13 Vörösmarty utca felsı  
 14 Vörösmarty utca alsó  
 16 Tompa M.u.  
 18 TESCO  
 20 Autóbuszállomás  

 
Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 4.10  4.20 4.40 5.00 5.20 5.40 6.00 
 6.20 – 7.30-ig 10 percenként 
 7.50 8.00 8.40 9.00 9.40 10.00 10.40 11.00 11.40 1 2.00
 12.40 13.00 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16 .40 17.10
 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.15 21 .45 22.15
 23.00 23.30 
 
Szabadnapokon: 
 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10
 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.30 
 
Munkaszüneti napokon: 
 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10
 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.30 
 
 



Tervezet: 2012. január 1-t ıl 

 
Helyi autóbusz menetrend Komló 

 
8/A   Aut.áll. – Somág – Szilvás – Aut.áll. 

járati km:5,8 
 

   Menetidı Megállóhelyek  
  0 Autóbuszállomás  
  2 Berek u.  
  5 Gagarin u. iskola  
  7 Somág, Irinyi J. u.  
  8 Somág, Attila u.  
  9 Felsı szilvás  
 10 SPAR  
 11 Szilvás gimnázium  
 15 Berek u.  
 17 Autóbuszállomás  

 
Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 6.20 6.35 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 13.50 14.20
 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 
Szabadnapokon: 
 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 15.40 17.40 19.40
 21.40 22.40 
Munkaszüneti napokon: 
 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 15.40 17.40 19.40
 21.40 22.40 
 
 
 



 Tervezet: 2012. január 1-t ıl 

 
Helyi autóbusz menetrend Komló 

 
8B   Aut.áll. – Szilvás – Somág – Aut.áll. 

járati km:5,8 
 

   Menetidı Megállóhelyek  
  0 Autóbuszállomás  
  2 Berek u.  
  6 Szilvás gimnázium  
  7 SPAR  
  8 Felsı szilvás  
  9 Somág, Attila u.  
 10 Somág, Irinyi J. u.  
 15 Autóbuszállomás  

 
Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 13.30 – 17.00-ig 30 percenként 
 17.45 – 20.45-ig 30 percenként 
 
 
 



 Tervezet: 2012. január 1 - tıl 
 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

9   Autóbuszállomás – Temetı 
járati km:3,6 

 
 Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbuszállomás 10  
  – TESCO  8  
  3 Zrínyi-tér  –  
  5 AFIT  5  
  7 VOLÁN  3  
 10 Temetı  0  

 
 

Autóbuszállomásról indul: 
 8.00 9.00 15.00 16.00 
Temetıtıl indul:  
 8.10 9.10 15.10 16.10 
 



 Tervezet: 2012. január 1–tıl 

 
 
 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

12   Autóbuszállomás – Kórház 
járati km:1,4 

 
 

   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 
  0 Autóbuszállomás 10  
  – Közösségek háza  8  
  3 Bajcsy Zs.u.  7  
  5 Kórház  5  

 
 
 

Autóbuszállomásról indul: 
 5.40 a6.40 a7.15 a7.45 a8.15 a8.45 a9.15 a9.45 
 a10.45 a11.45 a12.45 a13.45 
Kórháztól indul:  
 5.45 a6.45 a7.20 a7.50 a8.20 a8.50 a9.20 a9.50 
 a10.50 a11.50 a12.50 a14.10 
 
 
Jelmagyarázat: 
 a – munkanapokon 
 
 

 



Tervezet: 2012. január 1–tıl 
 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

13 Autóbuszállomás – Kökönyös 
járati km: 2.7 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbuszállomás 10  
  3 Tröszt  8  
  6 Petıfi tér  5  
  8 Sallai u. 18  -  
 10 Kökönyös, Fürst u.  0  

 
 

Autóbuszállomástól indul: 
 
Munkanapokon: 
 5.10 – 9.10 -ig 40 percenként és 7.30 
 10.10 – 16.10 -ig 60 percenként  
 16.40 17.40 19.40 21.40 23.30 
 
Szabadnapokon: 
 5.10 7.45 9.45 11.45 13.45 15.45 17.45 19.45 21.45 22.45 
 
Munkaszüneti napokon: 
 7.10 9.10 11.10 13.10 15.10 17.10 19.10 21.10 
 
 
Kökönyös, Fürst u.-tól indul: 
 
Munkanapokon: 
 5.22 – 9.22 -ig 40 percenként és 7.40, 7.52 
 10.22 – 16.22 -ig 60 percenként  
 16.52 17.52 19.52 21.52 23.40 
 
Szabadnapokon: 
 5.20 7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 17.55 19.55 21.55 22.55 
 
Munkaszüneti napokon: 
 7.20 9.20 11.20 13.20 15.20 17.20 19.20 21.20 
 
 



Tervezet: 2012. január 1-tıl 

 
Helyi autóbusz menetrend Komló 

 
15   Autóbuszállomás – Dávidföld – Kökönyös – Autóbuszállomás 

járati km: 8,6 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbuszállomás  
  2 Tröszt  
  6 Móricz Zs.u.  
  8 Bútorüzlet  
 9 Dávidföldi iskola  
 11 Dávidföld  
 13 Széchenyi utca  
 14 Gorkij utca  
 16 Móricz Zs.u.  
 17 Petıfi tér  
 18 Sallai u. 18.  
 19 Kökönyös, Fürst S. u.  
 21 Petıfi tér  
 24 Tröszt  
 26 Autóbuszállomás  

 
 
 

Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 i7.05  i7.20 
 
 
 

Jelmagyarázat: 
 i – iskolai elıadási napokon 
 



 
 Tervezet: 2012.január 1–tıl 

 
Helyi autóbusz menetrend Komló 

 
16   Autóbuszállomás – MOM 

járati km:3,5 
 

   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 
  0 Autóbuszállomás 10  
  – TESCO  9  
  3 Zrínyi-tér  –  
  4 RATI  6  
  5 VOLÁN  5  
  7 Ipari u.  3  
 10 MOM  0  

 
Autóbuszállomásról indul: 
Munkanapokon: 
 5.45 13.45 21.45 
 
 
MOM-tól indul:  
Munkanapokon: 
 6.15 14.15 22.15 
Szabadnapokon: 
 6.15 
 
 
A járatok az üzem munkarendjéhez igazodva közlekednek, ezért a fentiektıl eltérés 
lehetséges. 
 



Tervezet: 2012. január 1-tıl 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

78B  Körtvélyes – Kökönyös – Szilvás – Somág – Autóbusz állomás 
járati km: 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Körtvélyes  
  2 Mecsekfalu felsı  
  3 Dávidföld, alsó  
  5 Sikondai elágazás  
  6 Mecsekfalui u.  
  8 Mikszáth K.u.   
 10 Sallai u. 18  
 12 Kökönyös Fürst u.  
 14 Petıfi tér  
 17 Tröszt  
 20 Berek u.  
 24 Szilvás gimnázium  
 25 SPAR  
 26 Felsı szilvás  
 27 Somág, Attila u.  
 28 Somág, Irinyi J. u.  
 33 Autóbusz állomás  

 
 
 
 
 

Körtvélyesbıl indul:  
 i 7.20 
 
Jelmagyarázat: 
  i   – iskolai elıadási napokon 
 



 

Tervezet: 2012. január 1-tıl 

 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

87  Autóbusz állomás – Somág – Szilvás – Kökönyös 
járati km: 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

  0 Autóbusz állomás  
  2 Berek u.  
  5 Gagarin u. iskola  
  7 Somág, Irinyi J. u.  
  8 Somág, Attila u.  
  9 Felsı szilvás  
 10 SPAR  
 11 Szilvás gimnázium  
 15 Berek u.  
 17 Tröszt  
 20 Petıfi tér  
 22 Sallai u. 18  
 24 Kökönyös Fürst u.  

 
 
 
 

Autóbusz állomásról indul: 
 i 7.20 
 
Jelmagyarázat: 
  i   – iskolai elıadási napokon 



Tervezet: 2012. január 1–tıl 
 

Helyi autóbusz menetrend Komló 
 

113  Zobák akna - Kökönyös 
járati km: 6,8 

 
   Menetidı Megállóhelyek Menetidı 

 0 Zobák–akna  
 1 Fenyı u.  
 3 Gesztenyés ib.  
 5 Kıbánya  
 6 Anna akna  
 8 Vízmő  
 - Carbon  
 10 Közösségek háza  
 11 OTP  
 13 Tröszt  
 16 Petıfi tér  
 18 Sallai u. 18  
 20 Kökönyös Fürst u.  

 
 
 

 
 
 
Zobák–aknáról indul:  
Munkanapokon: 

 7.20  7.32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. sz. napirend 
 
Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I-III. 
negyedévi teljesítésérıl 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

208/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város 
Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl készült 
tájékoztatót. 
 
A képviselı-testület a 2011. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítésérıl készült 
tájékoztatót az 1-4. sz. mellékleteivel együtt elfogadja. 
 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 



 
       Komló város bevételek és kiadások összesített mérlege 
(ezer forintban)         2011. szeptember 30.      1. sz. melléklet 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított
eFt % eFt %

1 Intézmények mőködési bevételei 229 014  342 890  309 186  90,17 1 Mőködési kiadások 3 533 795  3 966 437  2 726 399  68,74

2 Önkormányzat sajátos bevételei 1 540 648  1 540 648  1 284 704  83,39 személyi juttatások 1 721 134  1 920 607  1 354 871  70,54
 Ezen belül:helyi adó 535 000  535 000  488 921  91,39

3
Felhalm. és tıkejellegő bev. pe. 
átv.tám.ért.bev. elızı évi kieg. 828 082  1 003 844  640 882  63,84 munkaadókat terhelı járulékok 456 713  501 535  342 321  68,25

4
Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 2 201 400  2 324 831  1 503 586  64,68 dologi kiadások 1 337 211  1 520 778  1 020 483  67,10

5
Mőködési célú pénzeszköz-
átvétel, tám.ért.mők.bevétel 325 948  535 050  492 761  92,10 ellátottak pénzbeli juttatása 18 737  23 517  8 724  37,10

6 Elızı évi pénzm. igénybevétele 478 288  478 706  22 546  4,71 2
Mőködési célú pe-átadás, 
támog.ért.kiad., egyéb tám. 1 209 024  1 280 875  531 183  41,47

7 Értékpapír bevétele -   -   -   
Ezen belül:társadalmi és szocpol. 
juttatás 1 015 586  1 028 343  358 646  34,88

8 Hitelfelvétel 1 595 707  1 595 707  1 752 795  109,84 3 Felhalmozási kiadások 1 006 364  1 017 411  419 191  41,20
felhalmozási -   -   -   beruházás,pü.befektetés 798 511  803 419  320 677  39,91

mőködési 1 595 707  1 595 707  1 752 795  109,84 felújítás 16 344  18 102  7 913  43,71
felhalm. c. pe-átad.tám.ért.kiad. 82 682  87 063  17 090  19,63
hiteltörl.,kölcsönnyújtás 108 827  108 827  73 511  67,55

9 Kölcsön visszatérülés 3 000  3 000  8 285  276,17 4 1 201 536  1 201 543  2 142 092  178,28
felhalmozási -   -   5 275  ########
mőködési 3 000  3 000  3 010  100,33 5 Tartalék 251 368  358 410  -   0,00

fejlesztési céltartalék 88 836  260 775  -   0,00
mőködési céltartalék, mők.ált.tart. 162 532  97 635  -   0,00

Összesen: 7 202 087  7 824 676  6 014 745  76,87 Összesen: 7 202 087  7 824 676  5 818 865  74,37
Kiegyenlítı, függı, 
átfutó,továbbadási c. bevételek -   -   1 455 - 

Kiegyenlítı, függı, átfutó, 
továbbadási c. kiadások -   -   16 791  

Együtt: 7 202 087  7 824 676  6 013 290  76,85 Együtt 7 202 087  7 824 676  5 835 656  74,58

Mőködési hiteltörlesztés, kölcsön 
nyújtás

Tényleges teljesítésTényleges teljesítés
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

elıirányzat elıirányzat

 
 
 
 



 
(ezer forintban)   Költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatának teljesítése  2. sz. melléklet 
        2011. szeptember 30. 

eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesí tés eredeti módosított teljesítés

GESZ 945 980 1 129 629 859 212 52 457 166 409 159 492 945 980 1 129 629 815 398

Kökönyösi Oktatási Központ 996 639 1 098 944 805 798 42 339 42 339 31 435 996 639 1 098 944 780 038

Városgondnokság 279 013 345 482 266 381 87 132 86 330 65 165 279 013 345 482 262 900

Tőzoltóság 223 306 266 133 204 737 1 553 1 754 2 219 223 306 266 133 164 604

Intézmény össz.: 2 444 938 2 840 188 2 136 128 183 481 2 96 832 258 311 2 444 938 2 840 188 2 022 940

Polgármesteri hivatal 6 974 121 7 309 719 5 504 129 45 533 46 058 50 875 6 974 121 7 309 719 5 421 437

Összesen: 9 419 059 10 149 907 7 640 257 229 014 342 890 309 186 9 419 059 10 149 907 7 444 377

Intézményfinanszírozás -2 216 972 -2 325 231 -1 625 512 -2 216 972 -2 325 231 -1 625 512 

Kiegyenlítı, függı,továbbad. -1 455 16 791

Mindösszesen: 7 202 087 7 824 676 6 013 290 229 014 342 890 309 186 7 202 087 7 824 676 5 835 656

Megnevezés
Bevételi el ıirányzat Ezen belül: m őködési bevétel Kiadási el ıirányzat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ezer forintban)       Kötelezı elıirányzatok     3. sz. melléklet 
         2011. szeptember 30. 

módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés

GESZ 585 706 411 192 150 133 104 296 380 267 292 766 9 490 2 975 67 67
Kökönyösi Oktatási 
Központ 635 332 477 981 165 559 125 196 272 298 161 315 14 027 5 749 5 355 6 137 10 10

Városgondnokság 94 913 88 011 18 802 15 113 223 767 154 308

Tőzoltóság 194 890 117 169 54 026 28 578 17 016 18 656

Intézmény össz.: 1 510 841 1 094 353 388 520 273 183 893  348 627 045 23 517 8 724 5 422 6 204 10 10 0 0

Polgármesteri 2 313 806* 1 614 085* 11 425* 11 427*

hivatal 409 766 260 518 113 015 69 138 627 430 393 438 0 0 247 110 166 333 87 053 17 080 1 028 343 358 646

Összesen: 1 920 607 1 354 871 501 535 342 321 1 520 778 1  020 483 23 517 8 724 2 566 338 1 786 622 98 488 28 517 1 028 343 358 646

Intézményfinansz. -2 313 806 -1 614 085 -11 425 -11 427

Együtt: 1 920 607 1 354 871 501 535 342 321 1 520 778 1 0 20 483 23 517 8 724 252 532 172 537 87 063 17 090 1 028 343 358 646

* Intézményfinanszírozás

Intézmény 
megnevezése

Személyi juttatás M.adókat terh.jár. Dologi kiadás Ell.pénzb.juttat. Pénzeszköz-átad.,támog.ért.kiadás, társ-i,szoc.pol.,egyéb juttatás

Önkorm.ált.foly.ell.Felhalm.c.pénze.átad.Mők.c.pénze.átad.

 
 
 

1. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ezer forintban)         Kötelezı elıirányzatok     3. sz. melléklet 
           2011. szeptember 30. 

Kiegyenlítı, függı

átfutó,továbbad.c.

módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés módosított teljesítés

GESZ 3 966 4 102 5 705 1 129 629 821 103
Kökönyösi Oktatási 
Központ 6 363 3 650 3 006 1 098 944 783 044

Városgondnokság 1 397 8 000 3 844 227 1 008 345 482 263 908

Tőzoltóság 201 201 19 908 266 133 184 512

Intézmény össz.: 10 530 9 350 8 000 3 844 0 0 0 227 0 0 0 29 62 7 2 840 188 2 052 567

Polgármesteri 2 325 231 1 625 512

hivatal 761 739 310 327 10 102 4 069 3 000 3 240 1 200 906 2 101 869 137 614 111 267 358 410 -12 836 4 984 488 3 783 089

Összesen: 772 269 319 677 18 102 7 913 3 000 3 240 1 200 9 06 2 102 096 137 614 111 267 358 410 16 791 10 149 907 7 461 168

Intézményfinansz. -2 325 231 -1 625 512

Együtt: 772 269 319 677 18 102 7 913 3 000 3 240 1 200 906 2 102 096 137 614 111 267 358 410 16 791 7 824 676 5 835 656

Intézmény 
megnevezése

Beruházási kiad.
Finansz.kiadások  
(hiteltörl., ÉP vás.)

ÖsszesenKölcsönFelújítás
Pénzf.nélk.
kiad.(tartalé
kok)

Pénzügyi befektetés

 
 
 
 

2. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Polgármesteri hivatal szakfeladatai 
(ezer forintban)         2011. szeptember 30.      4. sz. melléklet 

mőködési
felhalmo-

zási
Önk.által 

foly.

mód 656 2028 2684
tény 0
mód 17677 3000 658137 678814
tény 1 219764 219765
mód 703 12455 13158
tény 514 909 30656 32079
mód 0
tény 0
mód 2500 16900 19400
tény 798 11337 12135
mód 3000 3000
tény 14656 3356 18012
mód 6534 6534
tény 13207 185 13392
mód 4063 4063
tény 2888 2888
mód 15824 4625 34616 170781 9577 31150 19116 285689
tény 12738 3182 25134 124918 4371 1000 -300 171043
mód 0
tény 0
mód 0
tény 0
mód 15 4 9 28
tény 15 4 9 28
mód 344220 90422 352887 6805 13239 51714 859287
tény 213922 54249 279643 1633 1944 551391
mód 1303 225 5891 777 2301 10497
tény 1553 273 3556 153 23 5558
mód 8280 2235 700 11215
tény 140 140
mód 2600 702 11630 20 14952
tény 1800 486 9371 20 956 12633

841173

841114

841116

841126

841115

681000

682002

692000

841112

Kiegy., 
függı, 
átfutó, 
tov.ad.

Pénzforg. 
nélk.  

kiadás 
(tartalék)

Pe.átad. tám.ért. kiad., társ-i 
szoc.pol.egyéb jutt.

Személyi 
juttatás

Munka-
adói 

járulék

Dologi 
kiadás

Összesen
Kv. 

támogatás

370000

412000

421100

493909

422100

Hitel-
törlesztés, 
ÉP vás.

Kölcsön-
nyújtás

Felújítás Beru-házás
Pénzügyi 
befektetés

841127

841192
 

 
 



         Polgármesteri hivatal szakfeladatai 
(ezer forintban)        2011. szeptember 30.       4. sz. melléklet 

mód 3000 3000
tény 1695 1695
mód 225 225
tény 225 225
mód 68514 22066 50074 5743 71303 3000 220700
tény 3002 759 22318 1137 11404 3160 54231 3000 -15895 83116
mód 6769 6769
tény 5117 5117
mód 114600 106464 9200 1200906 1431170
tény 110267 2101869 2212136
mód 2325231 2325231
tény 1625512 1625512
mód 260775 260775
tény 0
mód 300 136 3782 4218
tény 114 29 829 972
mód 1498 307 1100 2905
tény 976 233 731 1940
mód 20488 5681 3370 138 29677
tény 14901 3815 1575 -43 20248
mód 14888 3846 1576 324 20634
tény 10290 2596 1134 168 -10 14178
mód 768000 768000
tény 247754 247754
mód 5216 5216
tény 865 865
mód 114800 114800
tény 43558 43558
mód 0
tény 0
mód 4720 26220 30940
tény 3256 13567 215 17038
mód 0
tény 62 257 -232 87

882114

882115

882116

869042

882111

882112

882113

841908

842155

842531

869041

841403

841902

841906

841907

841401

841402

 
 

2. oldal 
 
 
 



         Polgármesteri hivatal szakfeladatai 
(ezer forintban)        2011. szeptember 30.       4. sz. melléklet 

mód 10481 10481
tény 10430 10430
mód 285 285
tény 273 273
mód 0
tény 540 540
mód 12000 12000
tény 6133 6133
mód 6000 6000
tény 2060 2060
mód 24353 24353
tény 13203 13203
mód 7189 7189
tény 7191 7191
mód 4400 4400
tény 4539 240 4779
mód 41000 41000
tény 4977 4977
mód 4500 4500
tény 1037 1037
mód 3450 3450
tény 1494 1494
mód 0
tény 451 451
mód 0
tény 0
mód 8500 8500
tény 1080 1080
mód 1000 1000
tény 0
mód 10378 10378
tény 8575 8575
mód 0
tény 0
mód 460 460
tény 255 255

889935

882124

882125

882129

882201

882118

882119

882122

882123

882117

882203

889936

889942

889943

889969

890216

890301

882202

 
 

3. oldal 
 



 
         Polgármesteri hivatal szakfeladatai 
(ezer forintban)        2011. szeptember 30.     
 4. sz. melléklet 

mód 460
tény 255
mód 3172
tény 111 2577
mód 7638 8500
tény 78 11 7959
mód
tény 726 85 13
mód 2080 40 1115 35
tény 1150 40 334
mód 18395
tény 18320
mód 275
tény 200
mód 30
tény 30
mód 200
tény 155
mód 350 112 200
tény 403 98 273 55
mód 409766 113015 627430 247110 87053 1028343 10102 761739 137614 358410 2325231 1200906 3000 0
tény 260518 69138 393438 166333 17080 358646 4069 310327 111267 0 1625512 2101869 3240 -12836

931301

890443

890509

931201

931202

931204

Mindösszesen

949900

890301

890302

890441

 
 
 
 



6. sz. napirend 
 

Komló város 2012. évi költségvetési koncepciója 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, a gazdasági, településfejlesztési, valamint 
az egészségügyi és szociális bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést azzal a módosítással 
javasolta elfogadásra, hogy a határozati javaslat 30. pontjában szereplı 15 millió Ft-os 
összeg 25 millió Ft-ra emelkedjen.  
 
Polics József elmondta, hogy a hivatal a jogszabályban elıírt egyeztetési 
kötelezettségének eleget tett. 
 
dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy a tőzoltóság, az oktatási intézmények, stb. 
esetében nem lehet tervezni, mert nem ismert még mi marad önkormányzati 
fenntartásban. A KÖOK átadás-átvétel tekintetében csak a gimnáziummal vagy a 
szakközépiskolával vagy esetleg többel is kell számolni? Mikor várható a 
felsıoktatási-, közoktatási törvény? Kell-e számítani adóemelésre? 
A kórház kérdése továbbra sem tisztázott. Arról érdeklıdött, hogy mire lehet számítani 
az ellátottaknak, a dolgozóknak a költségviselésben. 
Szerepel a koncepcióban, hogy az oktatási intézményeknél a bérminimumot ki kell 
gazdálkodni. Mérték-e ennek hatását, van-e mibıl kigazdálkodni? Már elızı évben is 
nagy problémát jelentettek a megszorítások az intézményeknél. Ismert, hogy jövıre 
sem lesz illetményemelés, ennek okáról érdeklıdött. 
Azoknak az intézményeknek (tőzoltóság, oktatási intézmények, kórház) melyek nem 
maradnak önkormányzatnál, azoknak a finanszírozása is elmegy. Igaz, hogy ezek nagy 
része csupán átfolyó tétel, de a hitelbírálatnál mindenképpen bevételként szerepel. Ha 
elkerül az intézmény, akkor elkerül a normatív bevétel is, ami bevétel csökkenést 
eredményez. Számoltak-e ezekkel, vizsgálták-e ezek adósságszolgálathoz mért 
viszonyát? 
Kiadási oldalon az elismert infláció, az üzemanyag árak kiugró növekedése mibıl 
kompenzálható? Adóból? Növekedni fog a saját kezelésben lévı szolgáltatók, 
intézmények felé fennálló követelése? Hiszen ismert, hogy vannak. Az inflációval (4,2 
%) növelt intézményi saját bevétel növekedés mely ellátásokhoz kapcsolódó térítési 
díjakat érint? 
A dologi kiadások növekményét az önkormányzat nem finanszírozza, az ÁFA 
növekményt sem. A korábbi gazdálkodással kapcsolatban számoltak-e azzal, hogy ez 
milyen módon érinti az intézményeket, van-e még bármilyen lehetıségük arra, hogy 
ezt kompenzálják. Az oktatási intézményeknél hatalmas beruházások voltak, ha ezek 
kikerülnek az önkormányzati fenntartás alól, még akkor is, ha az épület az 
önkormányzat tulajdonában marad, kap-e az önkormányzat kompenzációt ezzel 
kapcsolatban? 
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A kórház 90 %-os kihasználtsággal mőködik, emellett 130-140 %-os teljesítménnyel 
dolgozik. A teljesítmény volumen korlát felett 140 m Ft nincs a kórháznak ebbıl 
adódóan kifizetve. Polgármester úrtól, mint országgyőlési képviselıtıl kérdezte, tett-e 
valamit a kifizetések érdekében vagy az államosítás elıtt állunk, mert esetleg az lesz a 
kényelmesebb lépés? 
 
Polics József elmondta, hogy valóban van bizonytalanság a rendszerben, kicsit több is, 
mint korábban, mivel az elmúlt idıszakban elrontott rendszereket a helyére kell tenni. 
Ennek a törvénykezési határideje év végén jár le. 
Amikrıl képviselı asszony érdeklıdik, az elıterjesztésben taxatíve fel vannak sorolva, 
hogy mely területen vannak még döntés elıtti szituációk, illetve nincs végleges döntés 
még a finanszírozás vonatkozásában. Remélhetıleg a döntések év végéig meg fognak 
születni. A tőzoltóság január 1-tıl átkerül állami fenntartásba, az ehhez szükséges 
döntések már megszülettek. Komló város költségvetését ezek semmilyen formában 
nem érintik, csak azokban a kérdésekben, hogy 221 m Ft-tal kevesebb lesz a 
költségvetési fıösszeg.  
A kórház semmilyen formában nem jelenik meg a költségvetésben. A jelenlegi 
ismeretek szerint a kórház átadására jövı év elsı félévének végén kerül sor. A 
struktúra átalakításra vonatkozó egyeztetések zajlanak, amit március 31-ig be kell 
fejezni. 
A kórház finanszírozását a testület által jóváhagyott keretszámokon belül végezték. 
Valójában idén a komlói kórház nem részesült önkormányzati támogatásban. 
A kórház 50 m Ft folyószámla hitelt vett fel és ezzel biztosította a gazdálkodását. 
Az, hogy a végleges döntés mi lesz, nem lehet tudni. A tervezetek az egyeztetések 
során folyamatosan változnak. Egy biztos a komlói kórház részt vesz egy 
pulmonológiai rehabilitációs pályázaton, ahol 200 m Ft-os támogatásban részesül. 
Abban az esetben, ha a fekvıbeteg és járó beteg ellátás része átadásra kerül állami 
tulajdonba, akkor is várható egy nagyobb támogatás az egészségügy színvonalának 
javítása érdekében. 
A közoktatási rendszer kapcsán külön kell beszélni az általános iskolákról és a társult 
formában fenntartott intézményekrıl. A társult intézményeknél január 1-tıl a megyei 
önkormányzati tagság helyett belép a kormányhivatal intézmény-fenntartó egysége, 
más változás remélhetıleg nem lesz. 
Az általános iskolák vonatkozásában a tervezetben az szerepel, hogy állami tulajdonba 
kerülnek, de az önkormányzat is gondoskodhat az intézményi fenntartásról. Errıl a 
testület fog döntést hozni, amennyiben megfelelıek lesznek az információk. 
A bérekkel kapcsolatban elmondta, hogy a közszférába tartozó dolgozókat nem érheti 
kár. A közszférában a változásokat az állam az idei évben is lefinanszírozta, a jövı évi 
változásokat is finanszírozni fogja. A cégeknél, gazdasági társaságoknál vannak ettıl 
eltérı szabályozások. A bérminimum vonatkozásában nem fogja többlet teher terhelni 
sem az intézményeket, sem a hivatalt. Az, hogy az illetményalap nem emelkedett az 
elmúlt 8 év során és most sem fog emelkedni, az azért van, mert az országos 
költségvetési helyzet nem teszi lehetıvé az emelést. 
A dologi kiadásokról a határozat egyértelmően rendelkezik. 
Az elmúlt évben is korrekt, konstruktív együttmőködést alakítottak ki az 
intézményekkel ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban és nekik köszönhetıen sikerült az 
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ez évi költségvetést tartani, úgy gondolja, hogy a jövı évi is hasonlóan fog történni. 
Az oktatási épületeken végrehajtott rekonstrukcióknak két hatása van. Véleménye 
szerint azok az intézményvezetık és dolgozók, akik a felújított épületekben dolgoztak, 
tapasztalhatták, hogy milyen nagy költség megtakarítása van. A most felújított 
épületeknél is ezekkel a költség megtakarításokkal lehet számolni, de azzal nem lehet 
számolni, hogy az átadásra kerülı épületeknél valamilyen térítésre kerül sor. A döntés 
értelmében a megyei önkormányzatok által fenntartott intézmények és a megyei 
önkormányzat tekintetében az állam átvállalta a teljes veszteséget.  
Különbözı egyeztetések vannak, de nincsenek abban a fázisban, hogy tájékoztatni 
lehessen a testületet és a közvéleményt.  
A hitellel kapcsolatban elmondta, ha az oktatási intézmények átadásra kerülnek, akkor 
szeptembertıl biztosan csökken a költségvetés fıszáma. A számok nem ismertek az 
átadáshoz kapcsolódó egyéb feltételek miatt.  
 
Aladics Zoltán elmondta, hogy az intézményvezetıkkel abban állapodtak meg, hogy a 
minimálbérbıl eredı változásokat folyamatos idınként külön számként számszerősítik 
és akkor a költségvetés keretszámainak figyelembevételével meg lehet vizsgálni, hogy 
legalább egy részbeni kompenzációra van lehetıség vagy nincs. A bizonytalanságok 
miatt azonban erre nem lehet ígéretet tenni. 
 
dr. Barbarics Ildikó elfogadhatatlannak, bizonytalannak tartja a koncepciót, mivel 
nincs egyetlen biztosan tervezetı pontja sem. 2006-ban a Fidesz úgy nyilatkozott, 
hogy a kisiskolákat is meg akarja tartani, ma viszont az sem ismert, hogy Komlón 
milyen intézmény fog megmaradni, melyik iskola fog továbbra is mőködni, milyen 
leépítések várhatók. Minden megszorítás, minden törvényjavaslat errıl szól, tele 
vannak az emberek bizonytalansággal és a szakmában dolgozók is, de ezt lassan 
bármilyen szakmáról el lehet mondani.  
1990-ben a Fidesz az államosítás ellen volt, ma már ott tartanak, hogy mindent 
államosítani akarnak. Ezek szerint valahol van pénz, mert valaki akarja ezeket 
mőködtetni, csak nem az, aki eddig mőködtette. Ha az államnak van pénze, akkor 
miért nem kerülnek le az önkormányzatokhoz, hiszen helyben az intézmények, a város 
vezetése jobban meg tudná oldani a feladatokat, és könnyebben tudna döntést hozni a 
saját életét érintı kérdésekben, mint adott esetben egy kormányhivatal. 
 
Kispál László félti az önkormányzatiságot. Furcsállja a központosítást. Szeretné, ha a 
döntést helyben hoznák meg, hogy milyen iskola legyen, milyen kórház, stb., mivel a 
helyi érdekeket jobban tudnák képviselni, mint egy kormányzati hivatal. 
 
Polics József elmondta, hogy jelenleg az oktatási rendszerben 600 m Ft hiányzik és ezt 
kell elıteremteni. Abban az esetben, ha valahol akarnak mőködtetni iskolát, meg 
fogják kapni a finanszírozást. Komló Város Önkormányzata dönthet úgy, hogy 
fenntartja az iskolákat. Várták az építı javaslatokat, ötleteket, hogy hogyan lehetne 
jobbá tenni a koncepciót, de nem érkezett egy sem. A költségvetés tárgyalása során, 
mikor már ismertek lesznek a számadatok, várják a javaslatokat, hogy mivel lehet 
jobbá tenni.  
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A letett javaslat azokat a fı pontokat tartalmazza, melyek szabályozására ki akarnak 
térni és az elkövetkezendı idıszakban azon fognak dolgozni, hogy a számok minél 
elıbb a testület elé kerülhessenek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
javaslatával együttesen – szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 9 igen, 3 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

209/2011. (XI.24.) Kt. határozata 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, az illetékes bizottságok javaslatai, 
valamint a kisebbségi önkormányzatok véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját. 
 

1. Elsıdleges cél az önkormányzat 2012. évi mőködésének a biztosítása.  
2. A 2012. évi költségvetés összeállítása és évközi végrehajtása során 

folyamatosan figyelembe kell venni és át kell vezetni a központi jogszabály-
változásokon alapuló strukturális és pénzügyi változásokat.  

3. Az önkormányzatnál kialakult adósságspirál kezelése és a jogszabályi 
kereteken belül történı finanszírozhatóság érdekében a költségvetés 
mőködési hiánya nem haladhatja meg a 2011. évi hiány (záró hitelállomány) 
értékét. 

4. A költségvetés tervezését alá kell rendelni az ÖNHIKI-s pályázat 
feltételeinek annak érdekében, hogy az így elnyerhetı többlet forrás 
biztosíthassa a 2012. évi mőködési hiány és az azt finanszírozó mőködési 
hitelállomány csökkentését.  

5. A helyi adók tekintetében a 2011. évi eredeti terv adóbevételi 
elıirányzatokat kell figyelembe venni. Meg kell vizsgálni a telekadó 
emelésének és az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetıségét. 

6. Az óvatosság elve alapján nem lakás célú ingatlanértékesítési bevétel, illetve 
üzletrész/részvény értékesítési bevétel nem tervezhetı.  

7. A lakásértékesítési alap 2012. évi bevételi terve a 2011. évi tény bevétel 80 
%-a 100 eFt-ra kerekítve.  

8. Az intézményi saját bevételek tervezésénél a 2011. évi tény bevételt 4,2 %-
kal, a várható infláció mértékével növelten és az egyszeri bevételekkel 
korrigáltan kell figyelembe venni. 

9. Meg kell vizsgálni az intézményi térítési díjak minimum inflációs 
megemelését. 

10. Valamennyi évközben keletkezı többletbevétel a hiány csökkentését 
szolgálja. 

11. A fejlesztési bevételek nem csoportosíthatóak át a mőködési mérlegbe annak 
érdekében, hogy a kötvényhez kapcsolódó árfolyam-változás miatt megnıtt 
adósságszolgálat fedezete saját fejlesztési forrásból biztosítható legyen.  
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12. A fejlesztési mérleget a 11./ pont figyelembevételével egyensúlyban kell 
megtervezni. 

13. A 2008. évi kötvénykibocsátás bevételébıl pénzmaradvány formájában 
2012-re átvitt forrás a korábbi évekrıl áthúzódó és a 2012-ben induló 
pályázatokhoz kapcsolódó mőködési megtakarítást eredményezı 
fejlesztések (beruházás, felújítás, fejlesztési célú pénzeszköz-átadás) saját 
erejének kizárólagos forrása.  

14. Új beruházás és felújítás csak a kötvénybevétel maradványa terhére, a 13./ 
pont figyelembevételével indítható.  

15. Elınyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek rövid-, illetve középtávon 
mőködési költségcsökkenést eredményeznek.  

16. A hatékony forrásfelhasználás érdekében csak minimum 50 %-os 
támogatásintenzitás mellett indítható fejlesztés.  

17. 2012. évi költségvetés tervezése során bázis szemléletben a 2011. évi eredeti 
elıirányzatok figyelembevételével kell számolni. 

18. A költségvetést mind intézményenként, mind összevontan köteles, illetve 
nem köteles feladati bontásban kell megtervezni.  

19. Az ellátotti létszámcsökkenésbıl adódó normatíva visszafizetésre 
céltartalékot kell képezni, melyet a polgármesteri hivatal költségvetésén 
belül elkülönítetten kell kezelni.  

20. Az intézményi költségvetésekbıl automatikusan zárolásra kerül a normatív 
korrekció összege. A zárolást az intézmény rezsi jellegő költségei 
kivételével, kiemelt elıirányzatai terhére köteles végrehajtani.  

21. A képviselı-testület a központi szabályozással összhangban bérfejlesztést 
nem ismer el, a minimálbér-változást az intézményeknek szintrehozás 
keretében érvényesíteni kell, ugyanakkor a szintrehozásból eredı kiadási 
többletet kötelesek kigazdálkodni. 

22. A dologi kiadások növekményét a képviselı-testület nem finanszírozza, 
beleértve az áfa-változás hatását is.  

23. Valamennyi korábbi energetikai megtakarítást eredményezı fejlesztés, 
illetve szerzıdésmódosítás eredményeként jelentkezı megtakarítás 
csökkenti a megtakarítást realizáló intézmény dologi jellegő elıirányzatát.  

24. Intézményi körben csak a jogszabály alapján kötelezıen kifizetendı jutalom 
fizethetı ki 2012-ben.  

25. A béren kívüli személyi juttatások kifizetıket terhelı adóval, járulékkal 
növelt keretösszege nem haladhatja meg a 2011. évi terv szintet. 

26. A költségvetés tervezése során 5 %-os interkaláré érvényesítését rendeli el a 
testület. 

27. A tervezést követıen kialakuló intézményi keretszámokból a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelıen a 2011. évi költségvetésben szereplı 
részletszabállyal megegyezı 100 MFt összegő stabilitási tartalékot kell 
képezni. Esetleges feloldása esetén ugyancsak a hivatkozott részletszabályok 
szerint kell eljárni. 
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28. A térségi társulás keretében ellátott feladatok terén ugyancsak fokozott 
kiadáscsökkenési elvárás érvényesül. Legfeljebb a 2011. évi szintnek 
megfelelı támogatási összeg biztosítható. A bölcsıdei feladatellátás terén a 
telephely megszőnésbıl eredı szerkezeti változást figyelembe kell venni.  

29. A kiszervezett feladatokat ellátó gazdasági társaságok és civil szervezetek 
támogatását felül kell vizsgálni a változó feladatellátási környezet, illetve az 
önkormányzat pénzügyi lehetıségeinek figyelembevételével.  

30. Vállalkozásfejlesztési célok elérésére a költségvetés tervezése során 25 MFt 
céltartalékot kell képezni, melynek felhasználására az adóbevételek 
teljesülésének arányában kerülhet sor. 

31. A városi nagyrendezvények költségkerete a 2012-tıl e téren megjelenı 
adóteherrel együtt nem haladhatja meg a 2011. évi eredeti elıirányzatot. A 
képviselı-testület emellett a rendezvények járulékos költségeinek biztosítása 
érdekében a polgármesteri hivatal költségvetésében a 2011. évi eredeti 
szintnek megfelelıen hagyja jóvá a nemzetközi kapcsolatok, polgármesteri 
reprezentáció, hivatali reprezentáció elıirányzatokat. 

32. A településrészi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok 
támogatása a 2011. évi elıirányzattal megegyezıen kerül betervezésre.  

33. A Városgondnokság önállóan gazdálkodó intézmény költségvetésében a 
2011. évi felhasználási szabályok (a településrészi és a település területén 
élı képviselık javaslata alapján felhasználható) mellett továbbra is 8 MFt 
összegő dologi elıirányzat építhetı be.  

34. Céltartalékot kell képezni 15 Ft/CHF fajlagos összeggel a polgármesteri 
hivatal költségvetésében a kötvény árfolyam változás fedezetére, illetve a 
folyamatban lévı kártérítési ügyekkel kapcsolatos kifizetésekre oly módon, 
hogy ez utóbbi esetben a céltartalék a 2011. december 31-én folyamatban 
lévı perek perértékének 50 %-a.  

35. A Tőzoltóság megszőntetéséhez kapcsolódó áthúzódó elıirányzatokat az I. 
fordulós tervezetbe be kell építeni.  

36. A devizában fennálló adósságszolgálatot 250 Ft/CHF árfolyamon kell 
szerepeltetni.  

37. Amennyiben a költségvetés összeállítása során a mőködési hiány 
nagyságrendje veszélyeztetné a kötelezettségvállalási határ túllépésen 
keresztül az ÖNHIKI-s pályázat benyújtását, illetve a költségvetés 
finanszírozhatóságát, továbbá ha a fejlesztési mérleggel kapcsolatban 
megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, úgy haladéktalanul javaslatot 
kell tenni további, elsısorban a nem köteles feladatellátást érintı kiadási 
megtakarítást eredményezı intézkedésekre. 

 

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



 57 

7. sz. napirend 
 

 
2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
(dr. Barbarics Ildikó és Mátyás János képviselı kiment a terembıl, a jelenlévı 
képviselık száma 11 fı.) 
 
Polics József megköszönte mindenkinek, aki az ez évi költségvetés végrehajtása során 
maximálisan teljesített és a február 24-i ígéretnek megfelelıen lehetıséget biztosítanak 
arra, hogy az intézményekben az, amit megígértek most kifizetésre kerülhessen. 
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy 28.500 Ft cafetériáról van szó, amit az intézmények 
a saját költségvetésükben megspóroltak és azt kapják un. „karácsonyi ajándékként”. A 
kifizetés nem a 115 m Ft-os ÖNHIKI-n nyert keret terhére történik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

210/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében és az illetékes bizottságok 
javaslatainak figyelembevételével – a költségvetési rendelet elfogadásakor elfogadott 
32/2011. (II. 24.) sz. határozat 6./ pontjában foglaltakról szóló tájékoztatást 
megismerte. 
 
A 32/2011. (II.24.) sz. határozat 6./ pontjában meghatározott, a közalkalmazotti 
cafeteria juttatás keretösszegébıl céltartalékba helyezett összeg felszabadítási feltételei 
maradéktalanul teljesültek, így a képviselı-testület jóváhagyja a tartalékba helyezett 
összeg felszabadítását és a cafeteria juttatás kifizetését. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József  polgármester 
  érintett intézményvezetık 
 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
29/2011. (XI.25.) számú 

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR İL 
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: 6.343.980.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 7.534.206.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 1.190.226.000 Ft 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
felhalmozás és felújítási célú bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 1.207.888.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 1.207.888.000 Ft-ra 
módosul. 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló 
város mőködési bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 5.136.092.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 6.326.318.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 1.190.226.000 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 1.866.454.000 Ft 
2. munkaadókat terhelı járulékok 484.792.000 Ft 
3. dologi jellegő kiadások 1.515.776.000 Ft 
4. ellátottak pénzbeli juttatása 23.517.000 Ft 
5. felhalmozási kiadások  1.019.946.000 Ft 
6. speciális támogatások 181.436.000 Ft 
7. egyéb kiadások 2.442.285.000 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 164.324.000 Ft-ra változik. 
 

- mőködési céltartalék: 87.655.000 Ft 
- mőködési általános tartalék: 227.000 Ft 
- fejlesztési céltartalék: 76.442.000 Ft 
 

 
 

3. § 
 
 

Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2011. november 24. 
 
 
 
 
dr. Vaskó Ernı         Polics József 
címzetes fıjegyzı        polgármester 
 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 
1. § 
 
 

Az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 313/2010. (XII.23.) Korm .sz. rendelettel 
módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet (1), (2) bekezdése alapján a képviselı-
testület a helyi önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek elıirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. 
 
A fentieknek megfelelıen elızetes képviselı-testületi döntések alapján a mőködési hiány 
csökkentése érdekében az intézményi költségvetések felülvizsgálatra kerültek, az 
intézményvezetıkkel történı egyeztetés után a kiadási elıirányzatok módosítása (csökkenés, 
illetve pótelıirányzat) került átvezetésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 108065 26932 48440 3142 186579 0 0 0 0 0 0 0 186579

Szilvási Nev-Okt.Közp., 
Óvoda, Ált.Isk. 2 188035 47774 78958 3065 317832 67 0 0 0 0 0 0 317899
Kenderföldi-Somági 
Ált.Isk.és Óvoda 3 137405 34271 64220 3283 239179 0 0 0 0 0 0 0 239179

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, Színház-
és Hangversenyterem 4 34282 8932 40266 0 83480 0 0 0 0 0 0 0 83480

József A.Könyvtár és 
Múzeális Győjtemény 5 20029 5822 12795 0 38646 0 0 0 0 0 0 0 38646

1 GESZ 68227 17299 128368 0 213894 0 0 0 3966 0 0 0 217860

1-4. összesen 556043 141030 373047 9490 1079610 67 0 0 3966 0 0 0 1083643

2 Kökönyösi Okt.Kp. 622842 160919 272298 14027 1070086 5355 10 0 6363 0 0 0 1081814

3 Városgondnokság 94913 18802 225985 0 339700 0 0 0 0 8000 0 0 347700

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

5 Polgármesteri hivatal 397766 110015 627430 0 1135211 247110 87053 1004054 792889 10102 1314173 164324 4754916

1-8. összesen 1866454 484792 1515776 23517 3890539 252532 87063 1004054 803419 18102 1314173 164324 7534206

Felújítás Hitel, kölcsön
Tartalék(mők.

,felh.ált.)
Összesen 

Mőködési kiadás Mőködési 
kiadás 

összesen

Pénzeszköz-átadás

Beruházás

Jog-
cím-
cso-
port

Intézmény megnevezése
Jog-
cím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mők. Felhalm.

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

-         1 680    -          1 680    

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

-       11 300    -        11 300    

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola és Óvoda

-         6 220    -          6 220    

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

-         1 150    -          1 150    

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

-       16 586    -        16 586    

GESZ
9 050 -         -          9 050    

GESZ összesen:
-          -          -         -         -          45 986 -       -          -             -          -                -            -             -        45 986    

Kökönyösi Oktatási 
Központ

17 130 -       -        17 130    

Városgondnokság
2 218                     2 218    

Tőzoltóság
                 -      

Intézmények össz.:
-          -          -         -         -          60 898 -       -          -             -          -                -            -             60 898 -        

Polgármesteri Hivatal
115 000    405 481 -      11             -      290 470    

Int.fin.korr.
60 898                 60 898    

Együtt:
-          -          -         -         -          -               -          115 000    -          405 481 -      11            -             290 470 -      

Összes bevétel
Felh.és 

tıkejell.bev.
Finanszí-rozás

Sajátos 
bevétel

Központo-
sított

Norm. 
állami

Hitel-felvétel
Támog.ért. 
mők.bev.

Támog.ért. 
felh.bev.

Átvett pénzeszköz
Intézmény

Pénz-
maradvány

Mők.bev.

(ezer forint)
2011. november 24.

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

 
 
 
 
 
 
 



 

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

1 324 -     356 -      1 680 - 

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

8 685 - 2 615 -   11 300 - 

Kenderföldi-Somági 
Ált. Iskola és Óvoda

4 578 - 1 642 -   6 220 - 

József A. Városi 
Könyvt. és Muzeális 
Gy.

1 150 -     1 150 - 

Közösségek Háza, 
Színház és 
Hangv.terem

8 556 -     2 310 -   5 720 -   16 586 - 

GESZ
5 370 -     2 180 -   1 500 - 9 050 - 

GESZ összesen:
29 663 -  9 103 -   7 220 -   -         -       -         -         -         -         -         -         -         -         -         45 986 - 

Kökönyösi Oktatási 
Központ

12 490 - 4 640 - 17 130 - 

Városgondnokság
2 218    2 218  

Tőzoltóság -   

Intézmények össz.:
42 153 - 13 743 - 5 002 - -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   60 898 - 

Polgármesteri Hivatal
12 000 - 3 000 - 24 289 - 60 898 - 194 086 - 3 803  290 470 - 

Int.fin.korr.
60 898  60 898  

Együtt:
54 153 - 16 743 - 5 002 - -   -   24 289 - -   -   -   194 086 - -   -   -   3 803  -   290 470 - 

Felhalm. Önk.által 
foly.ellátás

Tartalék
Tám. ért. 
felh. kiad.

Beruházási 
kiadás

Intézmény
Személyi 
juttatás

M.adót 
terh.jár.

Dologi 
kiadás

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

(ezer forint)
2011. november 24.

Tám. ért. 
mők. kiad.

Ellátottak 
juttatásai

Összes 
kiadásMők.

Pénzeszköz-átadás
Felújítás

Költségv. 
tám.

Hitel 
törlesztés

Pénzügyi 
befektetés

 
 
 
 
 
 



 
 3/a. számú melléklet 
 

Polgármesteri Hivatal elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás- bevétel emeléssel járó 

(ezer Ft) 
 

1. 8/2011. (II.25.) sz. rendelet 7.§ (25) bekezdés – Stabilitási tartalék zárolása 
- mőködési hitelfelvétel      -96.272 
- személyi juttatás      -12.000 
- munkaadókat terhelı járulékok     -3.000 
- önkormányzat által folyósított ellátás    -24.300 
- finanszírozási kiadás      -56.972 
  személyi juttatás ma.terh.jár.    dologi kiadás       Összesen 
 GESZ  -26.146  -8.464  -1.500 -36.110 
 Kökönyösi O.K. -12.490  -4.640   -17.130 
 Városgondnokság    -3.732  -3.732 

 
2. 44/2011. (III.31.) sz. határozat – Intézkedési tervek a 2011. évi költségvetés végrehajtásához 

- mőködési hitelfelvétel       -9.876 
- finanszírozási kiadás       -9.876 
  személyi juttatás ma.terh.jár.    dologi kiadás       Összesen 
 GESZ  -3.517  -639  -5.720 -9.876 
 

3. DDOP-3.1.2/2F „Kökönyösi Oktatási Központ” kialakítása beruházás elmúlt évrıl 
áthúzódó, 2011. évben utalt támogatása 
- fejlesztési célú tartalék       -184.333 
- mőködési hitelfelvétel       -184.333 

 
 4. Közfoglalkoztatás támogatásának önkormányzati saját rész (2011.05-07. hó) helyesbítése 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    11 
- önkormányzat által folyósított ellátás    11 
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3/b. számú melléklet 
 

Polgármesteri Hivatal és intézmények közötti, 
valamint kötelezı elıirányzatok közötti 

átcsoportosítási javaslat 
(ezer Ft) 

 
 

1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok pályázaton nyert támogatása 
- központosított támogatás      115.000 
- mőködési hitelfelvétel      -115.000 

 
2. 165/2011. (IX.29.), 193/2011. (X.27.) sz. Kt. határozat – a volt Nagy László Gimnázium 

épületének hasznosítása 
- mőködési célú tartalék      -5.000 
- finanszírozási kiadás      5.000 
    dologi kiadás 
 Városgondnokság   5.000 
 

 3. Illegális hulladéklerakó felszámolásához kapcsolódó elhelyezési költség 
- mőködési célú tartalék      -950 
- finanszírozási kiadás      950 
    dologi kiadás 
 Városgondnokság   950 

 
4. Kötvény tıketörlesztéshez kapcsolódó árfolyamkülönbözet rendezése 

- mőködési célú tartalék      -3.803 
- fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltása   2.535 
- mőködési célra kibocsátott kötvény beváltása   1.268 
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K I M U T A T Á S

a költségvetési intézmények 2011. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás, 4. sz. melléklet
(ezer forintban költségvetési támogatás összegeirıl ÖNHIKI-s támogatással korrigálva

Mőködési 
kiadási 

elıirányzat

Mőködési 
bevétel

Normatív állami, 
központosított, 

ÖNHIKI 
támogatásés)

Mőködési 
pénzeszköz-
átvétel, OEP 

teljesítményfi-
nanszírozás 

Önkormányzati 
támogatás 
(ÖNHIKI 

támogatás 
után)(1-2-3-4)

Önkormányzati 
támogatás      %                   

5/1

Költségvetési 
támogatás 

(intézményfinanszír
ozás)         1-2-4

1 2 3 4 5 6 9

Kodály Z.Ének-Zenei Ált.Isk.és Óvoda 185 018 8 150 122 969 0 53 899 29,13% 176 868
Szilvási Nevelési-Oktatási Közp.,Óvoda, 
Ált.Isk. 321 990 18 677 173 653 0 129 660 40,27% 303 313

Kenderföldi-Somági Ált.Isk.és Óvoda 236 508 9 334 142 874 0 84 300 35,64% 227 174
Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem 75 001 9 424 0 0 65 577 87,43% 65 577

József A.Könyvtár és Múzeális Győjt. 36 468 6 872 0 0 29 596 81,16% 29 596

GESZ 87 570 0 0 0 87 570 100,00% 87 570

GESZ összesen: 942 555 52 457 439 496 0 450 602 47,81% 890 098

Kökönyösi Okt. Központ Szakk.isk. 996 639 42 339 571 1 62 44 485 338 653 33,98% 909 815
Gagarin 
Ált.Isk.Óv.EFAMI,Egys.Ped.Szakszolg. 461 514 22 484 243 823 16 662 178 545 38,69% 422 368

Középiskolák 422 064 16 259 261 805 0 144 000 34,12% 405 805
Magyarszék,Liget, M.hertelnd Önk. 
Ált.Isk.Óvodák 113 061 3 596 65 534 27 823 16 108 14,25% 81 642

Városgondnokság 271 013 87 132 0 0 183 881 67,85% 183 881

Tőzoltóság 223 306 1 553 221 753 0 0 0,00% 221 753

Intézmények összesen: 2 433 513 183 481 1 232 411 44 48 5 973 136 39,99% 2 205 547

Polgármesteri hivatal 3 673 374 45 533 1 079 561 46 540 2 501 740 68,10% 3 581 301

Együtt: 6 106 887 229 014 2 311 972 91 025 3 474 876 56,90% 5 786 848
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8. sz. napirend 
 
A képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, a 
gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint egészségügyi és szociális 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

30/2011. (XI.25.)  
 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M ŐKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL  
szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének a képviselı-testület szervezeti és 
mőködési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 28. §-a a 
következı, (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
(3) A Városi Diákfórum képviselıjét az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
minden ülésére meg kell hívni. Az önkormányzat ifjúságpolitikai céljaira, feladat- és 
eszközrendszerére vonatkozó elıterjesztések esetében véleményezési jog, a Gyermek 
és Ifjúsági Koncepció és Cselekvési Terv meghatározásával, módosításával 
kapcsolatos döntéseknél javaslattételi jog, minden egyéb, a bizottság által tárgyalt 
elıterjesztés esetében tanácskozási jog illeti meg. 

 

2.§ 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
Komló, 2011. november 24. 

 
 dr. Vaskó Ernı        Polics József   
címzetes fıjegyzı      polgármester 
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9. sz. napirend 
 

Az önkormányzati beruházásokról szóló 10/1997. (IV.15.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság 
az elıterjesztést elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
31/2011. (XI.25.) 

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK RENDJÉR İL  
szóló 10/1997 ( IV.15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésérıl 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A§ (2) bekezdése 
és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzati 
beruházások rendjérıl szóló 10/1997. (IV.15.) önkormányzati rendelete. 
 

2. § 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
Komló, 2011. november 24. 

 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernı        Polics József   
címzetes fıjegyzı      polgármester 
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10. sz. napirend 
 
Önkormányzati területen lévı parkolók használatba adása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Hoffmann György  ügyvezetı 
   Maul Kitti   cégvezetı 
 
(Mátyás János képviselı visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 12 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság 
az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 12 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

211/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság állásfoglalása 
figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati területen lévı parkolók 
használatával kapcsolatos elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı Komló-Sikonda, Fürdı utca, 
5914 hrsz. alatti ingatlanon lévı parkoló tekintetében 10 év idıtartamra teljes körő 
rendelkezési jogosultságot biztosít a Wellness Hotelt üzemeltetı Síkfürdı Kft. (7300 
Komló, Fürdı u. 5.) részére azzal a feltétellel, hogy a használó a közforgalmi parkolás 
céljára rendelkezésre bocsátja, és a közvetlenül határos közút forgalmát 
tevékenységével nem akadályozhatja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a használattal kapcsolatos megállapodás aláírására.  
 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Polics József  polgármester 
 
 

11. sz. napirend 
 
A volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása III. 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  dr. Csereklyei Dániel ügyvezetı 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést az alábbiak szerint 
javasolta elfogadásra: a teherlift beszerzési eljárásának eredményhirdetését követıen a 
legalacsonyabb árat kínáló Mester Lift Kft. ajánlata, bruttó 12.065.000.- forint 
(9.500.000.- forint+ÁFA) összeg kerül a határozati javaslat 2. pontjába. 
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A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a kiegészítéssel együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 12 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

212/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosításával kapcsolatos 
javaslatot. 
 
1.) A képviselı-testület elhatározza a Komló belterületi 2322 hrsz-ú, természetben 

Komló, Gorkij u. 2. szám alatti volt gimnáziumi épület villamoshálózat 
fejlesztésének elvégzését, egyúttal a mellékelt, Komló Város Önkormányzata és 
a Kézmő Kft. között kötendı, a villamoshálózat fejlesztésérıl szóló 
megállapodást jóváhagyja. 

 
A képviselı-testület a villamoshálózat fejlesztéséhez szükséges legfeljebb 1 
millió forint fedezeteként a költségvetési rendelet 12. számú melléklete szerinti 
„támogatási keret tartalékot” jelöli meg.  

 
Utasítja a Városgondnokság vezetıjét, hogy a villamoshálózat fejlesztéséhez 
szükséges igénybejelentést tegye meg az áramszolgáltató felé, és a fejlesztésrıl 
szóló szerzıdést kösse meg a szolgáltatóval.  
Felhatalmazza a polgármestert a fejlesztési igénybejelentés és a szolgáltatóval 
kötendı szerzıdés számlafizetıként történı aláírására és a mellékelt 
megállapodás megkötésére. 
Utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat átvezetésérıl a soron következı 
költségvetési rendelet-módosításkor gondoskodjon.  

 
Határid ı: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelıs: Bogyay László  intézményvezetı 

dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
  Polics József   polgármester 

 
2.) A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a Komló, Gorkij u. 2. szám alatti 

ingatlanán építendı teherlift beszerzési eljárásának nyertesének ajánlata alapján 
a teherlift létesítésének költsége 12.065.000,- Ft (9.500.000,- Ft + ÁFA), mely 
forrást a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.  
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Utasítja a jegyzıt, hogy a teherlift létesítéséhez szükséges, legfeljebb 
12.065.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetési rendelet tervezése során vegye 
figyelembe. 

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

 
 

MEGÁLLAPODÁS  
VILLAMOSHÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉR İL 

 
 
amely létrejött egyrészrıl  
Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 
15331524-2-02, képviseli: Polics József polgármester) mint tulajdonos - a továbbiakban: Tulajdonos 
vagy Fél -, 
 
másrészrıl, 
Kézmő Nonprofit Korlátolt Felel ısségő Társaság (székhely: 1147 Budapest, Csömör út 50-60. 
cégjegyzékszám: 01-09-919882., adószáma: 2260336-2-42, statisztikai számjele: 22260336-1392-572-
01,  képviseli: dr. Csereklyei Dániel ügyvezetı) mint jövıbeni használó - a továbbiakban: Használó 
vagy Fél-, 
együtt a továbbiakban: Felek -, 
 
között az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételekkel: 
 

I.   
 

Felek rögzítik, hogy  2011. október 28. napján együttmőködési megállapodás kötöttek a természetben 
7300 Komló, Gorkij u. 2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban Komló, belterület 2322 
hrsz. alatt bejegyzett, „kivett középiskola és udvar” megnevezéső ingatlan földszintjén elhelyezkedı 
67 m2 területő és az emeleti szintjén található 1.123 m2 területő (összesen: 1.190m2) helyiségek (a 
továbbiakban: Ingatlan) munkahely-teremtési célú átalakításának feltételeirıl (továbbiakban: 
Együttmőködési megállapodás). 
 
Az Együttmőködési megállapodás IV. 4.) pontja alapján Felek a villamos hálózat fejlesztési 
költségeinek viselésérıl jelen megállapodást kötik. 
 

II. 
 
1.) Használó nyilatkozik, hogy az Együttmőködési megállapodás III. 1.) pontjában meghatározott, 
átlagos statisztikai szinten 100 fıt foglalkoztató termelési központ mőködéséhez 82 kW teljesítmény 
igénye van. 
 
2.) Felek megállapítják, hogy az 1.) pontban meghatározott teljesítmény igény biztosítása érdekében az 
ingatlan jelenlegi 189A teljesítményő villamoshálózatának 375A-re történı fejlesztése szükséges, 
amelyre vonatkozóan elızetesen egyeztetést folytattak az E-ON Hungária Zrt.  (továbbiakban: 
szolgáltatató) képviselıjével.  
 
3.) Felek a 2.) pontban foglalt villamoshálózat fejlesztésének várható költségtételeit az alábbiak szerint 
részletezik: 

 

a) hálózatfejlesztési hozzájárulás (HFH)  
egységára 3600,- Ft +áfa/A, összege: bruttó 837.000,- Ft 
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 b) 15 méteren felüli fogyasztói csatlakozó vezeték kialakításának költsége 
  bruttó: 28.000,- Ft 
 c) új fogyasztási mérıhely kialakítása  

bruttó 475.000,- Ft 
 

4.) Tulajdonos nyilatkozik, hogy a villamoshálózat fejlesztéshez szükséges igénybejelentést benyújtja. 
 
Felek megállapodnak, hogy hálózatfejlesztés végleges költségeit az igénybejelentést követıen 
elkészülı szolgáltatói ajánlat és a fogyasztási mérıhely kivitelezését végzı árajánlata alapján közösen 
határozzák meg.  
 
Felek megállapodnak, hogy a beérkezı ajánlatokat egymással egyeztetik, és azok elfogadása esetén 
szerzıdést köt a szolgáltatóval, és megrendeli az új fogyasztási mérıhely kialakítását, a számlafizetı a 
Tulajdonos lesz. 
 
5.) Felek megállapodnak, hogy a 3.) pontban részletezett tételek költségeit közösen, 50-50% arányban 
viselik oly módon, hogy a Tulajdonos nevére kiállított számlá(ko)n szereplı összeg(ek) 50%-át 
forgalmi általános adóval terhelten Használó részére továbbszámlázza. 
 
Használó vállalja, hogy Tulajdonos által továbbszámlázott összege(ke)t a számlá(ko)n feltüntetettek 
szerint 8 munkanapon belül Tulajdonosnak megfizeti.  
Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás szerinti jogviszonyukban a fejlesztés költségeit 
számlával igazoltan számolják el egymás között. 
 
6.) Tulajdonos vállalja, hogy a hálózatfejlesztés kivitelezése során kapcsolatot tart a szolgáltatóval és a 
fogyasztói mérıhely kialakítását végzı kivitelezıvel.  
 
7.) Használó tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás kizárólag a méretlen fogyasztói 
csatlakozóvezeték és a fogyasztási mérıhely kialakításáig terjedı fejlesztésrıl szól. A mért hálózat 
esetleg szükséges átalakításának/fejlesztésének költségeit a Használó viseli.  
 

III.  
 

1) Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdésben nem szabályozottakra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 
1959. évi IV. törvény, valamint a vonatkozó Önkormányzati rendeletek irányadóak. 
 
2.) Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdésbıl eredı vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton 
rendezik. A jogviták eldöntésére bíróság kizárólagos illetékességét felek nem kötik ki.  
 
Felek jelen szerzıdést, annak elolvasása és értelmezését követıen, mint akaratukkal és szerzıdéses 
érdekeikkel megegyezıt, helybenhagyólag aláírták. 
 
Komló, 2011. november ….. 
 
             
 dr. Csereklyei Dániel Polics József 
 ügyvezetı polgármester 
 Kézmő Nonprofit Kft. Komló Város Önkormányzat  
  
     
Ellenjegyzem: 
 
     
Dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 
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12. sz. napirend 
 
A volt SZTK épületében található önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek átadása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Varga Zsolt  mb. közös képviselı 
 
(dr. Barbarics Ildikó képviselı visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint 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 elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

213/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a volt SZTK épületben található önkormányzati tulajdonú helyiségekrıl 
szóló elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület Komló belterületi 3605/1 hrsz-ú, természetben Kossuth Lajos 
utca 103. szám alatti, „rendelıintézet” megnevezéső társasházban 3605/1/A/6 szám 
alatt fennálló, 827/1079 tulajdoni illetıségő, nem lakás céljára szolgáló 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanrészeket 2012. január 1. nappal intézményi 
vagyoni körbe vonja. Ettıl a naptól az ingatlanrészek kezelésével Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokságát bízza meg. 

 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a Városgondnokság, mint jövıbeni kezelıszerv 

intézményvezetıjét, hogy az 1. pontban foglalt társasházi tulajdonnal kapcsolatos 
ügyekben a mai naptól kezdıdıen teljes jogkörrel eljárjon.  

 
Utasítja a jegyzıt, hogy az ingatlanrészek kezelésbe adását készítse elı, és a 2012. 
évi költségvetés tervezésénél az intézményi költségvetési elıirányzat tervezésénél 
vegye figyelembe  
 

 
Határid ı: 2012. január 2., valamint értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı   címzetes jegyzı 
  Bogyay László   intézményvezetı 
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13. sz. napirend 
 

A Gesztenyési Klub épületének üzemeltetésre történı átadása 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Horváth Lászlóné  KH igazgató 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság 
az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Mátyás János elmondta, hogy azért szeretnék átvenni az épületet, mert arra 
gondoltak, hogy az épületnek mőködnie kell, hiszen ez Gesztenyés központja. A 
presszót egy ott élı gesztenyési szakember fogja mőködtetni, aki jelenleg 
munkanélküli. A bérleti díjból származó bevételt vissza szeretnék majd fordítani az 
épület felújítására, mivel nagyon rossz állapotban van. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 13 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

214/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a Gesztenyési Klub épületének Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi 
Önkormányzat számára üzemeltetésre történı átadását.  
 

3. A képviselı-testület Komló belterületi 153 hrsz-ú, Gesztenyési út 9. szám alatt 
nyilvántartott kultúrház megnevezéső, 1784 m2 területő ingatlant (Gesztenyési 
Klub) az intézményi vagyoni körbıl 2012. január 1. nappal kivonja.  

 
4. A képviselı-testület elhatározza, hogy az ingatlant üzemeltetési megállapodás 

keretében térítésmentesen üzemeltetésre átadja a Gesztenyés-Zobákpuszta 
Településrészi Önkormányzat részére 2012. január 1. napjától határozatlan idıre. 
A képviselı-testület a 2. számú mellékletben foglalt üzemeltetési megállapodást 
jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 
Határid ı: 2012. január 2. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
  Polics József  polgármester 
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ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészrıl Komló Város Önkormányzata (PIR törzsszáma: 724100, székhelye: 7300 
Komló, Városház tér 3., képviseli: Polics József polgármester), mint Átadó 
 
másrészrıl a Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat (7300 Komló,  képviseli: 
Mátyás János elnök), mint Átvevı 
 
között az alulírott helyen, napon és feltételekkel: 
 
1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll a 

komlói 153 hrsz-ú, természetben Komló, Gesztenyési út 9. szám alatti „kultúrház” megjelöléső, 
1784m2 területő ingatlan. 

 

2. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Átadó közösségi célok megvalósítására, közösségi 
rendezvények lebonyolítására átadja, Átvevı pedig átveszi 2012. január 2. napjától kezdıdıen 
határozatlan idıtartamra az 1. pontban körülírt ingatlan üzemeltetési jogát.  

 
3. A birtokbaadás napja: 2012. január 2.  
 

4. Szerzıdı felek az üzemeltetési jog átengedéséért ellenértéket nem állapítanak meg.  
 

5. Szerzıdı felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan szerepel az önkormányzat 
alapvagyon biztosításában, amely kizárólag a tőz- és elemi kárra terjed ki. Átvevı tudomásul 
veszi, hogy az ingatlanra vonatkozó kiegészítı biztosítást saját költségén köthet. 

 
6. Felek megállapodnak abban, hogy átvevı köteles 2012. január 1. napjától ingatlan fenntartásával 

(áramdíj, víz-és csatornadíj, főtési költség, stb.) és karbantartásával kapcsolatban felmerülı 
mindennemő költséget viselni.  

 
7.  Átadó hozzájárul ahhoz, hogy jelen megállapodás idıtartama alatt átvevı az ingatlant részben 

vagy egészben harmadik személynek bérbe adja. Átadó a bérbeadásból eredı hasznokra igényt 
nem tart.  

 
8. Jelen határozat 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 

Szerzıdı felek jelen bérleti szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt elolvasása után 
helybenhagyólag aláírják. 

Komló, ……………………….. 

 

………………………………           …………………………………… 

  Polics József polgármester               Mátyás János elnök 
Komló Város Önkormányzata         Gesztenyés – Zobákpuszta  
                                Településrészi Önkormányzat 
 

Ellenjegyzem: 
  ………………………………. 

Dr. Vaskó Ernı 
           címzetes fıjegyzı 
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14. sz. napirend 
 

Mecsekfalui szabadidıpark kisléptékő infrastruktúra fejlesztése címő – 
LEADER pályázat benyújtása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság 
az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy a mecsekfalusiaknak nagyon fontos ez a pályázat, 
hiszen a szabadidıparkban élénk élet zajlik. Itt található a játszótér, ami szintén 
korszerősítésre kerül, a hozzá kapcsolódó vizesblokkal. Az elkövetkezendı programok 
megtartásához fedett színpad készül. Megköszönte Jégl Zoltánnak, a 
részönkormányzat korábbi vezetıjének munkáját. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 13 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

215/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint 
a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a „Komló-Mecsekfalui szabadidıpark kisléptékő infrastruktúra fejlesztése” címő pályázat 
benyújtásának utólagos jóváhagyása tárgyú elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület utólagosan jóváhagyja az önkormányzat által a 76//2011.(VII.29.) VM 
rendelet (az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejlesztések végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes 
feltételeirıl) és a 149/2011. (IX.20) MVH közleményben szabályozottak szerint a LEADER 
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület helyi akciócsoport által a „Települési szabadidıpark 
kisléptékő infrastruktúra fejlesztése” célterületre kiírt pályázati felhívásra „Komló-
Mecsekfalui szabadidıpark kisléptékő infrastruktúra fejlesztése” címmel benyújtott 
pályázatot. 
 
A pályázat forrásösszetétele: 
 
A projekt megvalósításához igényelt 
támogatás 

3.800.000 forint 

Saját forrás: Komló Város Önkormányzat  700.000 forint 
Saját forrás: Mecsekfalui Részönkormányzat 500.000 forint 
A projekt összköltsége 5.000.000 forint 
 
A képviselı-testület a bruttó 5.000.000,- Ft összköltséggel megvalósítandó beruházáshoz 
szükséges 1.200.000,- Ft összegő saját forrást a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja azzal, 
hogy a Mecsekfalui Részönkormányzat fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi 
megállapodás keretében 500.000,- Ft összeget átad Komló Város Önkormányzata részére.  
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Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József  polgármester 
 

15 sz. napirend 
 

Nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy az elmúlt évben többen felkeresték, mert lekésték a 
határidıket. Felhívta a figyelmet, hogy a pályázatokat január 15-ig kell postára adni és eddig 
kell elszámolni az elızı évi támogatással. Az, aki ezt elmulasztja, két évre kizárja magát a 
támogatási rendszerbıl. A támogatások mértékérıl 2012. márciusi ülésen fog dönteni a 
képviselı-testület. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

216/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a nem költségvetési szervek 
támogatására 2012. évre kiírt pályázati felhívást. 
 
1.) A képviselı-testület a nem költségvetési szervek támogatására az elıterjesztés 1. sz. 

mellékletében szereplı tartalommal és feltételekkel pályázatot ír ki. 
 
2.) A képviselı-testület elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplı támogatási kérelem 

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

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

 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  Polics József   polgármester 
  Kupás Tamás Levente  alpolgármester 
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Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 
társadalmi szervezetek támogatására. A pályázatot a jelen kiíráshoz 
mellékelt adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy 
A/4-es oldal terjedelemben a szervezet tevékenységérıl szóló 2011. évi 
rövid beszámolót, valamint a 2012. évi program tervezetét, különös 
tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó program 
leírására. 

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

elıtt bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi és jogi személyiséggel nem 
rendelkezı komlói érdekeltségő civil szervezetek, cégek, amelyek Komló 
városában a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy és bőnmegelızés, illetve 
egyéb társadalmi célból hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak, és 
elızı évi programjaikról, illetve munkájukról pontos tájékoztatást 
nyújtanak, pontosan meghatározzák az adott évi programjaikat, céljaikat, 
tevékenységüket is. E tényt az újonnan alakult egyesületeknél a 
cégbírósági bejegyzéssel, a 2011. évben támogatott szervezeteknél a 
2012. évi kérelem nyomtatványon tett nyilatkozattal kell igazolni. 

 
3. Elınyt élvez az a szervezet:  
 

a. amely az elızı évben támogatásban részesült és elszámolt,  
b. amely a városi nagy rendezvényekhez (Európa Nap, Komlói 

Napok, Kórusfesztivál, Borbála Napok) kapcsolódó tevékenységet 
végez, 

c. amely legalább 25 taggal, illetve támogatóval rendelkezik, 
d. amely a város határain túlnyúló jelentıségő rendezvényeket szervez 

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

programjába, illetve a komlói létesítményeket veszi igénybe 
tevékenysége során. 

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

támogatással határidıben és megfelelı minıségben nem számol el. 
 

5. A támogatási igényeket január 15-ig (postára adás napja) kizárólag postai 
úton lehet benyújtani Kupás Tamás Levente alpolgármesternek címezve 
(7301 Komló, Pf. 87.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó szervezet 
megnevezését és a „Pályázat társadalmi szervezetek támogatására” 
szöveget. 
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6. A pályázatra történı felhívást a Komlói Kirakat újságban, a pályázati 
kiírást az önkormányzat honlapján kell meghirdetni azzal, hogy a 
képviselı-testület csökkentett összegő támogatást is megállapíthat, illetve 
forráshiány miatt elutasíthatja a kérelmet. 

 
7. A képviselı-testület a támogatási kérelmekrıl 2012. márciusi rendes 

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

 
8. A pályázat benyújtásának napjától a pályázati cél megvalósítása 

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

 
9. A százezer forintot elérı összeggel támogatott szervezet a polgármesteri 

keret terhére további igényt nem nyújthat be. 
 
 
 
Komló, 2011. november 15.  
 Polics József 
 polgármester 
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
társadalmi szervezetek részére 

 
Igénylı szervezet neve: _____________________________________  
 _____________________________________  
Címe: _____________________________________  
Telefon, fax, e-mail: _____________________________________  
Szervezet vezetıjének neve  
és címe (amelyen postai úton elérhetı): _____________________________________  
Szervezet alapításának éve: _____________________________________  
Bírósági bejegyzési száma: _____________________________________  
Számlaszáma: _____________________________________  
Igénylı szervezet tevékenységi köre: _____________________________________   
Igénylı szervezet taglétszáma: _____________________________________  
 
2011. évben kapott támogatás összege: ___________________  Ft 
2011. évi támogatásról elszámolt:  igen   nem  
2012. évben igényelt támogatás összege: ___________________  Ft 
 
Alulírott pályázó a pályázati kiírásban rögzített feltételeket megismertem, és tudomásul veszem.  
Támogatott képviselıje nyilatkozom, hogy a 2011. évben benyújtott cégbírósági bejegyzésben és 
a szervezet mőködésében változás nem történt. 
 
___________, 20__. ____________  hó ____  nap 
 
 

 P. H. _____________________  
 cégszerő aláírás 
 
* A pályázatot a jelen adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es 
oldal terjedelemben a szervezet tevékenységérıl szóló 2011. évi rövid beszámolót, valamint a 
2012. évi program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó 
program leírására.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az alábbi rovatot a pályázat kiírója tölti ki: 
 
A javasolt támogatás összege:_______________________  Ft 
 
A megítélt támogatás összege: ______________________ Ft 
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16. sz. napirend 
 
2012. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
tájékoztató 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport-, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Makra Istvánné elmondta, hogy az anyagban 3 fı szerepel, akik nem kaphatnak 
támogatást, mivel esetükben az egy fıre jutó jövedelem magasabb volt a pályázatban 
szereplı összegnél, ezért pályázatuk elutasításra került.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

217/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat által támogatott Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi támogatási összegét. 
 

1.) A képviselı-testület egyetért a táblázatban foglalt Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázatán elnyert támogatások összegével. 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor a 
hallgatók juttatását vegye figyelembe. 

 
 

Pályázat típusa 
2012. évben 

Támogatás összege 

Beérkezett 
pályázatok száma 

A 2012. évre 
vonatkozóan 

Támogatás összege 
10 hónapra „A” 

típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- Ft 34 1.360.000.- 
„A” típusú pályázat 4.500.- Ft 47 2.115.000.- 
„A” típusú pályázat 5.000.- Ft 18 900.000.- 
„A” típusú pályázat 6.000.- Ft 18 1.080.000.- 
Összesen „A” típusú  117  
„B” típusú pályázat 2012. 
év II. félére szóló, 5 hónapi 
támogatás összege 

  5 hónapi támogatás 

„B” típusú pályázat 3.000.- Ft 2 30.000.- 
„B” típusú pályázat 3.500.- Ft 2 35.000.- 
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„B” típusú pályázat 4.000.- Ft 1 20.000.- 
Összesen „B” típusú  5  
„B” típusú pályázatok  
2009-2011. évben 

  10 hónapi 
támogatás 

2009. évi „B” típusú  4.000.- Ft 3 120.000.- 
2009. évi „B” típusú 6.000.- Ft 1 60.000.- 
2011. évi „B” típusú 4.000.- Ft 1 40.000.- 
2011. évi „B” típusú 4.500.- Ft 3 135.000.- 
2011. évi „B” típusú 5.000.- Ft 2 100.000.- 
Összesen:  10  
Tervezett 2012. évi 
önkormányzati támogatás 
összesen: 

  
5.995.000.- 

 
2.) A képviselı-testület utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a hallgatói támogatások 

utalásáról a Bursa Hungarcia Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírása általános szerzıdési feltétele ütemezésének megfelelıen tegyen eleget. 

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

 
17. sz. napirend 

 
Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmő 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

 
Mátyás János arról érdeklıdött, hogy az elıterjesztésben szereplı 400 e Ft-ból a felkért 
mővészek honoráriuma biztosítható és a következı fázisban kerekítenének el 2 m Ft-ot 
úgy, hogy azt a megnyitott számlán összejött pénzbıl valósítanák meg. Mennyi az a 
minimum összeg, amire azt mondják, hogy elkészíttetik az emlékmővet?  
 
Polics József elmondta, hogy a végszám elıre nem ismert. Úgy gondolta, hogy a város 
lakossága ezt az összeget tudja megcélozni. Abban az esetben, ha nem jön össze a 
határozati javaslatban szereplı összeg idıre, akkor módosítják a határidıt, hogy az 
emlékhely 2013. június 4-re meg tudjon valósulni. Amennyiben mégsem sikerül 
megvalósítani az emlékmővet, akkor az adományokat visszautalják.  
 
Mátyás János nem érti, hogy az emlékmő megvalósításával miért tartanának jobban 
össze az emberek. A város a saját emlékmőveit sem képes méltón rendben tartani. 
Kevésnek tartja a 2 m Ft-ot egy emlékmő esetében. 
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dr. Barbarics Ildikó szintén úgy véli, hogy nem elég egy emlékmőre a 2 m Ft. Az egész 
kérdéskört képmutatónak tartja, egy emlékmőtıl nem fognak jobban összetartani az 
emberek, nem lehet a másikat jobban megérteni, nem fogják kevésbé kirekeszteni, 
megfélemlíteni, stb. Véleménye szerint a jelenlegi emlékmőveket kellene megbecsülni, 
gondozni. Komló város múltját, jelenét és remélhetıleg jövıjét a bányászemlékmőnél 
jobban egyetlen emlékmő sem fejezheti ki. Nem támogatja az elıterjesztést. 
 
Tasnádi László örömmel vette, hogy a Jobbik eredeti javaslata nyert teret a megvalósítás 
szempontjából, ugyanis a Jobbik is adományokból és nem a költségvetés terhére kívánta 
megvalósítani a trianoni emlékmővet. Miután arról volt szó, hogy politikamentes 
megvalósítás legyen, egyetlen dolog amivel nem ért egyet, az az elnevezés, mert így 
véleménye szerint a Fideszhez köthetı, mert ezt a kifejezést ık honosították meg a 
politikában. Javasolta az eredeti elnevezést használni (Trianon emlékmő). 
 
Polics József elmondta, hogy a parlamentben az MSZP-n kívül egyhangúlag fogadták el, 
hogy ez a nap a nemzeti összetartozás napja legyen. Senkit nem fognak arra 
kényszeríteni, hogy június 4-én megemlékezzen.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

218/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a gazdasági, 
településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Nemzeti Összetartozás jegyében állítandó emlékmővel kapcsolatos elıterjesztést. 
 
1. A képviselı-testület jóváhagyja, hogy Főkı Béla, Mosonyi Tamás és Vanyúr 

István szobrászmővészeket kérje fel a polgármester a Nemzeti Összetartozás 
jegyében állítandó emlékmővel kapcsolatos meghívásos pályázaton való 
részvételre, a pályázat leadási határideje 2012. január 31.  

 
Határid ı: 2011. november 30. 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
2. A pályázatra benyújtott tervek véleményezésére 5 fıs ideiglenes bizottságot hoz 

létre a képviselı-testület, amelynek megbízatása a mai nappal kezdıdik és a 
képviselı-testület döntéséig tart. 
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A bizottság tagjai – elnök: Tasnádi László  
 tagok: Borbás Sándor 
  Schalpha Anett 
  Kispál László 
  Szarka Elemér 
 

Határid ı: 2012. február 29. 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
3. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor a 

pályázaton gyıztes emlékmővel kapcsolatos kiadások fedezeteként 2 millió 
forintot, a pályázaton részt vett további mővészek tervezési kiadásaira legfeljebb 
400.000.- forintot szerepeltessen. 

 

Határid ı: 2012. február 29. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 
 

18. sz. napirend 
 
Hétvégi orvosi ügyeleti rendszerhez Kárász község csatlakozása a komlói 
kistérségben 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Varga Zsolt  irodavezetı 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Tánczos Frigyes Attila tájékoztatta a testületet, hogy nemcsak hévégi ügyeletrıl van 
szó, hanem hétközirıl is.  
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy csak a címben történt elírás, a határozati javaslat azt 
tartalmazza, hogy a teljes ügyeleti ellátáshoz csatlakozik Kárász.  
 
Több 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: 
 

219/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Együttmőködési Megállapodása módosítását. 
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1. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy Kárász Község 2012. január 1. naptól 
csatlakozzon az UNIMEDKER Kft. által mőködtetett 7300 Komló, Kossuth L. u. 
103. sz. alatti orvosi ügyeleti központhoz.  

 
2. A képviselı-testület hozzájárul, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat 

Társulás Együttmőködési Megállapodása egészségügyi feladatai – orvosi ügyeleti 
települései jegyzéke Kárász Községgel kiegészítésre kerüljön.  

 
3. A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a Komlói Kistérség 

munkaszervezetének a döntésrıl szóló határozati kivonatot küldje meg.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 

 
 

19. sz. napirend 
 
Belsı Tőz Egyesület kérelme 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orsós Ferenc  elnök 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az alábbi módosítással javasolta elfogadásra: 
a határozati javaslat elsı francia bekezdése kiegészül: „- hátrányos helyzető, valamint 
cigány származású célcsoportnak mőködtetett családi napközi,” 

 
Simon János örömmel vette, hogy a romák és nem romák, alapvetıen a hátrányos 
helyzető emberekkel foglalkozó egyesület bıvítéssel, a lehetıségek kiszélesítésével 
szeretne foglalkozni a jövıben. Támogatja az elıterjesztést és sok sikert kívánt a 
munkához.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

220/2011. (XI.24.) Kt. határozata 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a gazdasági, 
településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Belsı Tőz 
Egyesület kérelmét. 
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A képviselı-testület a 181/2007. (XI. 29.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy 
az egyesület a helyiséget a hátrányos helyzető tanulókkal foglalkozó tanodán kívül 
az alábbi célokra használhatja: 
 
- hátrányos helyzető, valamint cigány származású célcsoportnak mőködtetett 

családi napközi, 
- hátrányos helyzető romák és nem romák támogatása, munkaközvetítés, 

munkaerıpiacon való elhelyezkedés elısegítése, 
- kulturális programok, szabadidıs tevékenységek szervezése, lebonyolítása, 
- képzések, tanfolyamok szervezése, hátrányos helyzető és roma fiatalok 

elımenetelének, továbbtanulásának segítése, tehetséggondozás, 
- érdek- és jogvédelem, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, civil 

szervezetekkel való kapcsolattartás, együttmőködés. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy gondoskodjon a használati szerzıdés 
módosításáról, felhatalmazza a Városgondnokság intézményvezetıjét a szerzıdés 
aláírására. 
 
Határid ı: 2011. december 31. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

  Bogyay László  Városgondnokság intézményvezetıje 
 

20. sz. napirend 
 
Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázat benyújtásával 
kapcsolatos 133/2011. (VI.23.) Kt. határozat 2. számú 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 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

221/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Helyi jelentıségő vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezéső pályázat benyújtásával 
kapcsolatos elıterjesztést, és az ezzel kapcsolatos 133/2011. (VI.23.) Kt. határozatának 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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1. A képviselı-testület a DDOP-5.1.5/B-11 számú pályázati konstrukció keretében a 
„Helyi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” 
megnevezéső pályázat benyújtását határozza el. 
 
A projekt megvalósításának helyszíneit a határozat 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
A pályázatban szereplı beruházás teljes költségét bruttó 165.572.304,- Ft-ban 
határozza meg, melyhez az igényelt támogatás összege 157.293.688,- Ft (95 %), 
míg az önkormányzat 8.278.616,- Ft (5 %) önerıt biztosít az alábbiak szerint: 

- 4.000.000,- Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletében 
szereplı „támfal, vízelvezetés havaria” megnevezéső elıirányzat terhére 

- 4.278.616,- Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletében 
szereplı „városi általános fejlesztési tartalék” megnevezéső elıirányzat 
terhére 

 
Amennyiben az OTP Bank Nyrt. jóváhagyja a pályázat elıkészítésének és 
önerejének kötvénybevétel terhére történı biztosítását, úgy a jelen határozati 
pontban szereplı önerı fedezetéül szolgáló elıirányzatok (tartalékok) 
visszapótlására egyezı összegben sort kell keríteni. 

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 
nyilatkozatok aláírására, illetve a pályázat benyújtására. 
 

Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 

A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat változásról a soron 
következı költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 

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

 
 

„Helyi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” 
megnevezéső projekt megvalósításának helyszínei 

 
1. Komló, Attila utca, Esze Tamás utca (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés fejlesztése 
 

Attila utca: 3349 hrsz 

Esze Tamás utca: 3684; 3664; 3669; 3668; 3667; 3666; 3665/3; 3670/1 hrsz 

Berekvölgy: 3663; 3416; 3654 (befogadó) hrsz 
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2. Komló-Kisbattyán Településrész belterületi vízrendezés 
 

Komló-Kisbattyán: 5631; 0164/1; 0164/2; 0164/3; 0164/4; 0164/5; 0164/6; 0164/7;  
0162 (befogadó) 

 
 

3. Komló, Mecsekfalui-vízfolyás medrének jókarba helyezése és mederszabályozása a 
4+531,54 – 4+847,59 km, valamint a 6+154,36 – 6+969,76 km szelvények között 

 
Mecsekfalui-vízfolyás 4+531,54 – 4+847,59 km szelv.: 1617 hrsz 

Mecsekfalui-vízfolyás 6+154,36 – 6+969,76 km szelv.: 0627/3; 0627/2; 0627/1; 0628; 
0626/24; 1248/4; 1247/1 hrsz 

 
 

4. Komló, Kaszánya-patak mederkorrekciója a 11+932,04 – 12+052,84 km szelvények 
között 

 
Kaszánya-patak: 301; 298 hrsz 

 
 

21. sz. napirend 
 
 
Interpellációk 
 
 
Mátyás János képviselı vízkorlátozással kapcsolatos interpellációja 
 
Az interpelláció és az arra adott válasz kiküldésre került. 
 
Mátyás János képviselı a választ elfogadta.  
 
 
A polgármester a nyilvános ülést 11 óra 37 perckor lezárta és a következı napirendek 
tárgyalására zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


