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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2012. szeptember 25-i ülésérıl 

 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 12 fı képviselı. Molnár Zoltánné és Simon János képviselı 
igazoltan távol, Jégl Zoltán jelezte, az ülésre késve érkezik. 
 
Az ülést 15 óra 3 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésrıl írott és 
digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
Mátyás János a Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat elnöke a Kİ-KA 
Kft. Komlói Bányaüzem és Pozsár Sándor üzemvezetı úr részére a településen végzett 
kimagasló közösségi munkájáért Elismerı Oklevél kitüntetést adományozott. 
 
A polgármester a napirendek tárgyalását szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület kézfeltartással, 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 

 
 

1. sz. napirend 
 
Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása  
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Bernhardt Imre  ügyvezetı 
 
A gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  kérte, hogy kérdéseit továbbítsák az ügyvezetı úr felé és szeretné, 
ha a következı testületi ülésre megkapnák a választ arról, hogy a Solar Energy Systems 
hány fıt foglalkoztat jelenleg, illetve hány vállalkozóval, alvállalkozóval áll kapcsolatban, 
továbbá milyen kintlévıségei vannak a beruházással kapcsolatban. 
 
Tasnádi László elmondta, hogy a Jobbik helyi szervezete korábban támogatta ezt a 
beruházást, de a többszöri határidı hosszabbítások miatt már nem tudja támogatni az 
elıterjesztést. Megjegyezte azonban, hogy a nemmel való szavazása csupán jelzés értékő, 
hogy legyen már vége a határidı hosszabbításnak, hiszen azt szeretnék, ha minél elıbb 
elkészülne a beruházás.  



Az elıterjesztésben szerepel, hogy az állami támogatás késése az oka az ismételt határidı 
hosszabbításnak. Polgármester úrtól kérdezte, hogy tudna-e segíteni abban, hogy állami 
támogatás megérkezzen a céghez. 
 
Polics József elmondta, hogy dr. Barbarics Ildikó képviselı kérdését továbbítani fogják 
az ügyvezetı úr felé és megkérik, hogy írásban válaszoljon.  
Információja szerint egy fıvállalkozó van megbízva a kivitelezési munkákkal. A 
kintlévıségekrıl nem tud nyilatkozni, azonban hozzá is érkezett egy-két szállítói panasz, 
melyeket továbbított az ügyvezetı felé. 
 
Mátyás János elmondta, hogy nyilván jó lenne, ha már egy mőködı üzem lenne, de 
sajnos a határidı hosszabbítást meg kell szavazni, nem lehet mást tenni. Jó lenne, ha már 
ismert lenne, hogy mikor lesz ott egy termelı üzem, azonban, ha ez nem valósul meg a 
telek akkor is az önkormányzat tulajdonában fog maradni. 
 
Kispál László elmondta, hogy már magánszemély is felkereste, akinek bérrel tartoznak. 
Az a baj, hogy az önkormányzattal azonosítják kicsit a beruházót, mivel az önkormányzat 
adta a telket. Véleménye szerint egy beruházást nagyobb komolysággal, körültekintéssel 
kell lefolytatni, nem szabadna, hogy bérkifizetések maradjanak el, szállítói tartozások 
keletkezzenek, fıleg akkor, ha ebben az önkormányzat partnerként van jelen. 
Képviselıként kínos végighallgatnia a bérelmaradásokat, reméli, hogy a beruházó minél 
hamarabb ki fogja egyenlíteni a tartozásait. Mindamellett megszavazza a határidı 
módosítást, mert nem lehet mást tenni. 
 
dr. Barbarics Ildikó egyetértett a hozzászólókkal. Szeretné, ha megvalósulna a 
beruházás, hiszen ezáltal új munkahelyek teremtıdnének a városban, és ezt támogatni 
kell. Azért is szeretné, ha kapnának tájékoztatást, mert rossz híre van a városban ennek a 
beruházásnak. İ is azt gondolja, hogy polgármester úrnak kellene hatékonyabban eljárni, 
hogy érkezzen már meg az állami támogatás. 
 
Polics József elmondta, hogy mindenki elıtt ismert, hogy ez a beruházás újabb 
befektetıtıl sajnos nem vett el területet, így nem kockáztatott nagyot az önkormányzat. 
Minden lehetıséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy termelı munkahelyek 
jöjjenek létre Komlón. Ha ennek a lehetıségnek három évig nyitva kell lennie, akkor 
három évig nyitva lesz, mert meg kell adni a lehetıséget mindenkinek. 
Az állam nem ad úgy támogatást, hogy nincs mögötte teljesítmény. Remélhetıleg a 
következı teljesítéshez igazodó aktuális részlet már a számlájukon van. 
Elmondta továbbá, hogy ez a beruházás 2008-ban Szigetvárra kapott engedélyt és 2010-
ben került át Komlóra. 2010-ben más tulajdonosi szerkezet kezdte a beruházást, amikor is 
elment 1-1 ½ év. Az új tulajdonosi szerkezettel a Solar Energy Systems Kft. 2012. 
januárja óta áll fenn, azóta lehet ıket számon kérni.  
 
 



Véleménye szerint meg kell adni az esélyt arra, hogy a beruházás befejezıdjön, 
végtelenségig nem lehet húzni, mivel egy támogatási szerzıdésnek is van végsı 
határideje. Azonban ha helyben nem támogatják a határidı módosítást, akkor az állam 
nem fogja hosszabbítani a szerzıdést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatának 
figyelembevételével – megtárgyalta a Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési 
támogatására vonatkozó elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület a Solar Energy Systems Kft.-vel (székhelye: 1051 Bp., Szent István 
tér 11. B épület., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-950727, adószáma: 14462052-2-42, 
képviseli: Bernhardt Imre ügyvezetı) az 1. számú melléklet szerinti módosított 
támogatási szerzıdés 6. b) és 7. pontjában meghatározott 2012. június 30-i és 2012. július 
31-i határidıket 4 hónappal 2013. január 31. és 2013. február 28. napjáig 
meghosszabbítja. A képviselı-testület a 3. számú melléklet szerinti egységes szerkezető 
támogatási szerzıdést jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt támogatási 
szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Támogatási szerzıdés 
- 4. számú módosítással egységes szerkezetben - 

 
1./ Amely létrejött egyrészrıl Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., 

képviseletben: Polics József polgármester, a továbbiakban: Támogató), másrészrıl SOLAR 
Energy Systems Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11. 
B épület, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-950727, adószám: 14462052-2-42, képviseletében: 
Bernhardt Imre ügyvezetı, a továbbiakban: Kedvezményezett) között, az alulírott helyen és 
napon, az alábbi feltételek mellett: 

 
2./ Kedvezményezett a Támogató kizárólagos tulajdonát képezı, Komlói 2413/55 helyrajzi számon 

nyilvántartott, 8805 m2 területő, „beépítetlen terület” megjelöléső tehermentes belterületi 
ingatlanon 15 MWP kapacitású fotovoltaikus napelem gyártó üzem és az üzem energia ellátását 
biztosító napelemes rendszer létesítését (a továbbiakban: beruházás) vállalja, amely 
1.175.016.930,- Ft, azaz egymilliárd-százhetvenötmillió-tizenhatezerkilencszázharminc forint 
tervezett költségő. A Mag Zrt. GOP-2.1.2-08/D-2008-0095 azonosító számon regisztrálta 
kedvezményezetett. 

 
3./ A beruházás megvalósításának Kedvezményezett által vállalt határidejét 2012.március 30-ra 

kérte módosítani a Mag Zrt-tıl 2011. december 31. napja helyett. Kedvezményezett kijelenti, 
hogy a város szabályozási tervében foglaltakat megismerte, tudomásul vette, azt magára nézve 
kötelezı érvényőnek tekinti. 

 
4./ Kedvezményezett vállalja, hogy a 2./ pontban leírt beruházással kapcsolatos használatbavételi 

engedély jogerıre emelkedését követı tényleges üzembe helyezésének évétıl számított 2 (két) 
teljes üzleti évben a komlói fióktelepen, átlagos állományi statisztikai létszámot tekintve 
folyamatosan legalább 80 fı komlói állandó lakost foglalkoztat, továbbá az ezt követı 3 
(három) üzleti évben biztosítja az üzem mőködését. 

 
5./ Támogató – mint az ingatlan tulajdonosa –, a 2./ pontban körülírt épület (üzem) építéséhez 

hozzájárulását adja azzal, hogy az épület tulajdonjoga Kedvezményezettet illeti. 
 
6./ A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelete és jelen szerzıdés alapján 

Támogató - az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély 
összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) hatálya alá tartozó támogatásként 
– a 2./ pontban nevesített ingatlan ingyenes használatát, valamint ingyenes tulajdonba adását 
biztosítja Kedvezményezett részére az alábbi feltételekkel: 

 
a) A Mag Zrt. GOP-2.1.2-08/D-2008-0095 számú támogatásával összefüggı fenntartási 

kötelezettség leteltéig, de legkésıbb 2014. december 31-ig Támogató ingyenesen használatba 
adja Kedvezményezett részére a 2./ pontban nevesített ingatlanát.  
A támogatás tartalma az ingatlan becsült értéke szerint – havi 96.000 Ft bérleti díj alapján - 
havi 96.000 Ft, azaz kilencvenhatezer forint, amely a végsı határidıt figyelembe véve több 
mint egy éves idıtartamra illeti kedvezményezettet, ezért az ingyenes használatba adással 
kapcsolatos támogatástartalmat jelenértékben kell meghatározni, amely legfeljebb (48.000 Ft 
+ (1.152.000 Ft/1,0697)+ (1.152.000 Ft/(1,0697)2)+(1.152.000 Ft/(1,0697)3)+ (1.152.000 
Ft/(1,0697)4) = 3.922.790 Ft, azaz hárommillió-kilencszázhuszonkétezer-hétszázkilencven 
forint.  



Amennyiben Kedvezményezett fenti kötelezettségének, az ott írt határidıig nem tesz eleget, 
úgy Támogató jogosult jelen megállapodást felmondani. A felmondással az ingatlan 
használati joga visszaszáll Támogatóra, amellyel egyidejőleg Kedvezményezett köteles az 
igénybevett támogatást (meg nem fizetett bérleti díjat) referenciarátával növelt összegben 
megfizetni. 
 

b) Támogató vállalja, hogy amennyiben Kedvezményezett 2013. január 31-ig - beruházásával 
összefüggésben - jogerıs használatbavételi engedéllyel rendelkezik, úgy abban az esetben a 
jogerıre emelkedéstıl számított 15 napon belül visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a 2./ pontban körülírt ingatlanra Kedvezményezett tulajdonjogát ingyenesen – 
ajándékozás jogcímén – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 

 
Felek az ingatlan forgalmi értékét (annak becsült értéke szerint) 18.400.000,- Ft + áfa, összesen: 
23.000.000 Ft-ban (azaz: huszonhárommillió forintban) határozzák meg, amelyet a 
támogatástartalom jelenértékeként is figyelembe vesznek. 

 
7./ Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben Kedvezményezett az ingatlanon a beruházást 

megkezdi, de azt 2013. január 31-ig nem fejezi be, úgy – amennyiben a beruházási érték 
(ráépítés, közmővesítés) meghaladja a földterület forgalmi értékét – Kedvezményezett köteles az 
ingatlant megvásárolni a Felek által jelen szerzıdésben meghatározott, referenciarátával növelt 
forgalmi értéken legkésıbb 2013. február 28-ig. Ha a beruházási érték az ingatlan forgalmi 
értékét nem haladja meg, úgy Kedvezményezett jelen szerzıdés hatálybalépésétıl 2013. január 
31-ig számított idıszakon belül érvényes referenciarátáknak, mint kamatlábnak az ingatlan 
forgalmi értékére vetítésével számított kamatok összegének megfizetésére köteles, ezzel 
egyidejőleg Támogató kizárólag a közmővesítés bekerülési költségét téríti meg Kedvezményezett 
részére. Az ingatlan Kedvezményezett által megvalósított közmővesítésén kívüli, eredeti állapot 
visszaállításával kapcsolatban felmerülı kiadások Kedvezményezettet terhelik. 

 
8./ Amennyiben Kedvezményezett a 4./ pontban foglalt, üzembe helyezést követı foglalkoztatási 

kötelezettségének nem tesz eleget vállalja, hogy Támogató részére megfizeti az ingatlan forgalmi 
értékének referenciarátával növelt összegét az ingatlan ellenértékeként, az arra okot adó feltétel 
beálltától számított 15 napon belül. Ha Kedvezményezett a 4./pontban foglalt 3 (három) üzleti 
évre vonatkozó, beruházás mőködtetési, fenntartási kötelezettségét nem teljesíti vállalja, hogy 
Támogató részére bruttó 20.000.000 Ft-ot, azaz húszmillió forintot fizet ki az ingatlan 
ellenértékeként az arra okot adó feltétel beálltától számított 15 napon belül. 

 
9./ Támogató már most kiköti, hogy az ingatlanon élelmiszer áruház, élelmiszer-önkiszolgáló áruház, 

nagy alapméretı hipermarket vagy élelmiszer nagykereskedés, élelmiszert árusító bevásárló 
központ nem építhetı, ilyen jellegő használat az ingatlanon nem folytatható. 

 
10./ Kedvezményezett felhatalmazza Támogatót arra, hogy az önkormányzat az üzembe helyezést 

követıen foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási adatokat a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 3. § (4) bekezdésében meghatározott körben 
megismerhesse és azt akár az illetékes hatóságoktól is beszerezhesse. 

 
11./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 

önkormányzati rendeletben foglalt, a támogatás felhasználásának ellenırzésére vonatkozó 
szabályokat is megismerte, az ellenırzések során közremőködik Támogatóval. 

 



12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
(Áht.) 15/A. §-ában meghatározott adatokat a Támogató honlapján közzétegye. 

 
13./ Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerzıdés Kedvezményezett általi megszegése esetén a 

támogató felé tartozása keletkezik a 6-8./ pontokban foglaltak rendelkezéseknek megfelelıen, 
amelyet jelen szerzıdés aláírásával elismer és amelyet Támogató külön polgári peres vagy 
nemperes eljárás mellızésével, a Kedvezményezett pénzintézetének tájékoztatása után hatósági 
átutalással érvényesíthet. Az ehhez szükséges pénzintézeti felhatalmazásokat jelen szerzıdés 
hatálybalépését követıen Kedvezményezett haladéktalanul benyújtja valamennyi jelenlegi 
számláját vezetı pénzintézet felé, amelynek tényét okirattal igazolja Támogató részére. E 
határidıt követıen nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Kedvezményezett hatósági 
átutalásra a számláját vezetı pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követı 15 
napon belül kell igazolnia Támogató részére. 

 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a megelızı két pénzügyi évben és a folyamatban lévı pénzügyi 

évben nem kapott csekély összegő (de minimis) támogatást. 
 
15./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minısül – az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. 

cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak. 

 
16./ Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen csekély összegő (de minimis) támogatással elszámolható 

költségek vonatkozásában nem áll fenn olyan szinten halmozott támogatási intenzitás, amelynek 
összege meghaladná a Kormányrendeletben, a Bizottság 800/2008/EK általános 
csoportmentességi rendeletében meghatározott mértéket. 

 
17./ Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 

27/2010. (XII.16.) rendelete alapján a 163/2010. (XII.16.), valamint a 113/2011. (VI.23.), továbbá 
225/2011. (XII.15.), 37/2012. (III.29.), 84/2012. (VI. 21.) és 110/2012. (IX.25.) számú 
határozataival hagyta jóvá jelen szerzıdést. Szerzıdı Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, saját kezőleg írják alá. 

 
Kelt: Komló, 2012…………….       Kelt: 
 
 
 
 
 
_______________________________                     _______________________________ 

Támogató       Kedvezményezett 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. napirend 
 

Kórházigazgatói pályázat véleményezése  
Elıadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Mámel Anita   TESZK irodavezetı 
   dr. Tánczos Frigyes Attila kórház igazgató 
 
Az egészségügyi és szociális bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  arról érdeklıdött mikor lesz a bírálat, mikorra várható eredmény. 
 
dr. Tánczos Frigyes Attila elmondta, hogy a meghallgatás már megtörtént, az 
eredményhirdetés november 1-jén lesz. 
 
Kispál László gratulált dr. Tánczos Frigyes Attila pályázatához. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2012. (IX.25.) határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztése, valamint 
az egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a kórházigazgatói pályázat véleményezésérıl szóló elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület dr. Tánczos Frigyes Attila pályázatát, egyben kinevezését támogatja. 
Megköszöni fıigazgató úr eddigi munkáját, és további eredményes tevékenységet kíván a 
komlói fekvıbeteg-ellátás területén végzett munkájához. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a GYEMSZI fıigazgatóját 
tájékoztassa. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József  polgármester 
 
 
 
 
Polics József gratulált dr. Tánczos Frigyes Attilának és elmondta, hogy bízik abban, hogy 
november 1-tıl kinevezett igazgatója lesz a Komlói Egészségcentrumnak. Megköszönte 
az eddig végzett munkáját és jó egészséget, türelmet kívánt.  



dr. Tánczos Frigyes Attila elmondta, hogy nem egyszerő Budapesten tárgyalni 
Komlóról. A városnak van egy elıélete, és kialakult vélemények vannak róla.  
Megköszönte a képviselı-testület támogatását, kitartását a komlói kórház mellett, 
valamint polgármester úr támogatását, segítségét. Azt tapasztalta, hogy a város vezetıje 
mindent megtett annak érdekében, hogy a nehézségeket megoldja.  
Elmondta, hogy nagyon nehéz idık jönnek, de úgy látja, hogy lehet ebbıl jó magyar 
egészségügy. Bízik abban, ha a pályázatok sikeresek lesznek, akkor Komló város 
egészségügyi ellátása, mind megelızés, mind egészségnevelés, mind fekvı- és járóbeteg 
ellátás szempontjából jelentıs növekedést fog elérni néhány éven belül. 

 
 

3. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó:  Polics József   polgármester 
 
E-mailben kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt idıszakban 
végzett tevékenységérıl szóló beszámoló (elıterjesztéshez csatolva). 
 

dr. Barbarics Ildikó  az útfelújításokkal kapcsán érdeklıdött, hogy milyen 
közmőfejlesztések várhatók. A Tröszt területénél rengeteg közmő van az út alatt, várható-
e valami változás? 
A Komlói Napok kapcsán kérdezte, hogy miért van az már 2. éve, hogy a külföldi 
delegációk tagjainak úgy vannak külön programok szervezve, hogy a képviselık nem 
tudnak velük kapcsolatot teremteni, mert nincs lehetıségük részt venni az ı 
programjaikon, a delegáció tagjai pedig a képviselıknek szervezett programokon nem 
vesznek részt. 
A Komlói Kórházzal való zavartalan mőködésrıl történt egyeztetés során szó került-e, 
lehet-e már tudni arról, hogy a tartozásokat is átveszi-e az állam, mi lesz azzal a pénzzel, 
amivel az Egészségcentrum tartozik? 
Simon János képviselı külföldi munkavállalásáról érdeklıdött, mivel a városban ez a 
szóbeszéd. Abban az esetben, ha ez igaz, felmerül a kérdés, hogyan látja el képviselıi 
feladatát a területén. 
 

Kispál László a bányászok járandóságával kapcsolatban megjegyezte, korábban 
polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy a kormányülésen döntés születik a járandóság 
elvételének ügyében és vissza fogják kapni. Ismeretei szerint ez a mai napig nem történt 
meg. 
Tudomása szerint Simon János képviselı június óta külföldön dolgozik, így a körzetében 
nem érhetı el, pedig képviselı úr esküt tett feladatai ellátására. Várják lemondását tartós 
külföldi munkavégzés okán. Sajnálatos dolognak tartja, de úgy tudja Mink Ernı képviselı 
is Svájcba készül. 
Arról érdeklıdött, hogyan lehetséges liciteljárás nélkül irodához jutni a piramis ház 
földszintjén. 



Tasnádi László Bogyay Lászlótól érdeklıdött a közmunkások bérkifizetésének 
gyakoriságával kapcsolatban. Szerzıdéskötéskor heti bérfizetésrıl van szó, azonban a 
gyakorlatban elıfordul, hogy 10 nap is eltelik, mire pénzhez jutnak az emberek. A 
közmunkások szabadságát nemtıl, kortól függetlenül 20 napban állapították meg, ez 
véleménye szerint nem más, mint burkolt bércsökkentés.  
A 122/2009. törvény szerint a cégeknek kötelességük a honlapon elérhetıvé tenni a 
közérdekő adatokat. A Vízmő és a Főtıerımő honlapján megtalálhatók ezek, azonban a 
VG Zrt. honlapján nem szerepel, mi ennek az oka? 
Elmondta, hogy egy gesztenyési városrészben élı asztmás gyermeknek a körzeti orvos 
nem adta be a szükséges injekciót, ezért mentıvel Pécsre szállították, ahol megkapta a 
megfelelı ellátást. Miért van erre szükség? Feleslegesnek tartja, hogy egy olyan ellátásért 
Pécsre kell menni, ami mindössze egy percig tart.  
Arról érdeklıdött, hogy milyen módon kaphatja vissza a Komlói Jobbik Alapszervezete a 
keresztet. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a külföldi delegációk tagjaival folyamatosan 
részt vettek a városi rendezvényeken (koszorúzás, megnyitó, expo, civil ízek utcája, stb.), 
véleménye szerint, aki szeretett volna találkozni a külföldi vendégekkel, az tudott volna. 
 
dr. Vaskó Ernı a „helyiségbérlettel” kapcsolatban elmondta, hogy ez egy újonnan 
megalakuló szervezet, ezért ebbe az ingatlanba jegyeztették be magukat, mivel nincs 
székhelyük. A Piramis ház aljában sajnos több üres helyiség is van, melyeket többszöri 
liciteljárás során sem sikerült bérbe adni. Ezáltal a Városgondnokságot mind a 
közösköltség, mind a főtés költségei terhelik. A szervezet a rezsiköltségeket fizetni fogja 
az ingatlan átadásának idıpontjáig. Az, hogy a használati jogcíme bérlet lesz, vagy az Új 
Nap Klubhoz hasonlóan ingyenes helyiséghasználatot kapnak-e, ezt nem tudja, de majd a 
testület elé fog kerülni. Arról nincs információja, hogy ténylegesen használatba vették- e a 
helyiséget, de ha igen, ez esetben a rezsiköltséget ki fogják fizetni visszamenıleg.  
A kereszttel kapcsolatban elmondta, hogy már értesítették az alapszervezetet és már el is 
vitték a keresztet.  
A háziorvosi ellátással, ügyelettel kapcsolatos panaszokat a hivatal fogadja. Elmondta, ha 
az említett eset ügyeleti idıben történt, akkor az orvosnak nem igen van arra lehetısége, 
hogy elhagyja a helyét, ugyanis több 10 ezer ember ellátásáért felel. Amennyiben 
bejelentik a panaszt, ki fogják vizsgálni az ügyet.  
 
Polics József elmondta, hogy Pécsi úti, Sallai utcai útfelújítások elkezdıdtek, a 
Városgondnokság az önkormányzati csapadékrendszerek karbantartását, a Komló-Víz 
Kft. a szennyvíz- és vízelvezetı rendszerek karbantartását végzi. Ismerve a beruházás 
indítását, a csapadékvíz rendszer felújítására forrásokat különítettek el az ez évi keretben. 
A Komló-Víz Kft. pedig a saját javaslata alapján azon közmővek kiváltását kezdte el, 
amit kritikusnak, veszélyesnek talált. A Tröszt közelében nem kapott egyik szolgáltatótól 
sem jelzést, hogy ott indokolt lenne bármilyen közmő kiváltása. 
 



A Komlói Napokkal kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt évben is fel lett ajánlva 
minden képviselınek, hogy vegyenek részt a külföldi delegációk mellett, mint képviselık. 
Erre vonatkozó visszajelzésekrıl nem tud. A külföldi delegációk kérték ezt a fajta 
együttlétet, hogy ne az állófogadáson legyenek, hanem külön, melyet már tavaly is az ı 
kérésüknek megfelelıen így tartottak meg.  
A Komlói Kórház tartozásállományát a Magyar Állam az átadás-átvétellel együtt 
átvállalta, melynek rendezésére 2012. december 31-ig vállalt kötelezettséget. Nem az 
ütemezett idıpontokban érkeznek az összegek, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ami 
sürgıs, arra a kórház mindig megkapta a szükséges forrásokat.  
Az, hogy a képviselık közül ki, mikor, hová tud elmenni munkavállalás céljából, az 
hordoz magában egy bizonytalanságot. Egyelıre senki nem maradt ki a munkából 
annyira, hogy az veszélyeztetné az esküben foglaltak teljesülését. Ha nem tudnak a 
munkában úgy részt venni, ahogy kellene, akkor mindenki meg fogja tenni a szükséges 
lépéseket. Nem lehet tartós távollétrıl beszélni, Mink Ernı most is jelen van, Simon 
Jánosnak ez az elsı testületi ülése, amelyen nem vesz részt.  
A bányászok járandósága kapcsán felvetıdött kérdésre elmondta, hogy túl 
demokratikusan rendezték a dolgokat. Júliusban volt egy elıterjesztés, mely az akkori 
IMF-es tárgyalások miatt nem került a Kormány elé. Lehetıséget adtak a még be nem 
jegyzett szervezeteknek, hogy tájékoztatást kapjanak az államtitkárságon az elıterjesztés 
tartalmáról. Az egyeztetésen 6 fı vett részt különbözı színekben, így 6 féle vélemény 
hangzott el, melybıl 3 módosító javaslat született, amit végig kell vinni a rendszeren. 
Nincs olyan nap, hogy ne foglalkozna a bányászok kérdésével. Az, ami a bányászoknak 
meg lett ígérve, azt meg fogják kapni a törvényes keretek között és minden, január 1. után 
kárt szenvedett rokkant bányász meg fogja kapni a jogilag megfelelı formában az 
ellátását, de amíg ez a törvénykezésen átjut, fıleg úgy, hogy folyamatosan más-más 
igények jelennek meg, hosszú idı. Az egyeztetések folyamatosak. 
Elmondta, hogy a közmunkások bérfizetése, szabadságolása a törvény által elıírtak 
szerint történik. Heti fizetés van, de sajnos vannak olyan hetek, hónapok, mikor az 
elszámolás miatt ez nem épp egy hétre esik, így elıfordul, hogy kevesebb vagy több nap 
telik el a bérfizetések között. Arra is volt már példa, hogy az önkormányzat 
megelılegezte a fizetéseket, mivel épp volt pénz. A kincstár finanszírozza a rendszert, az 
önkormányzat nem tudja minden esetben megelılegezni a bérfizetést, és valamikor 
elszámolást is kell csinálni (szabadság, táppénz), így adódhat, hogy némely idıszakban 
nem egy hét után kerül kifizetésre a bér.  
Utána fognak nézni, hogy a VG Zrt. adatai miért nem szerepelnek a honlapon. 
 
Kispál László elmondta, hogy a helyi rendelet szabályozza, hogy a képviselı-testület 
adhat felmentést térítésdíjról. Kéri, tartsák be a helyi rendeleteket.  
 
dr. Barbarics Ildikó  a bányászok ügyével kapcsolatosan elmondta, hogy a korábbi 
demonstráció kapcsán, illetve azt követıen az „Egy demonstráció margójára - a 
városvezetés közleménye” címén megjelent irományból idézett: "Összefogással, közös 
munkával fogunk tudni megfelelni, nem pedig felesleges indulatkeltéssel és rég megoldott 



ügyek miatti tüntetésekkel." Ha az ügyek rég megoldottak lettek volna, akkor nem lettek 
volna indulatok. Nemcsak a bányászok miatt történt a demonstráció, hanem mindenkiért, 
akit a mostani kormány a visszamenıleges törvénykezésével olyan helyzetbe hozott, 
amilyenbe, illetve még a rokkantakért is, akikért korábban senki más nem emelt szót. 
Véleménye szerint példátlan Magyarországon az a fajta visszamenıleges törvénykezés, 
ami van, és amivel az emberek szerzett jogait a sárba tiporják. Ezzel foglalkozni kell, 
hiszen az ügyek nem megoldottak.  
Akik felmentek Budapestre, semmiféle határozatot nem láttak, az államtitkárral is csak 
szóban egyeztettek. Korábban is csupán szóbeli egyeztetések történtek.  
Véleménye szerint idı elıtti azt mondani, hogy a bányászok ügye meg lett oldva, illetve 
visszatestálni a megoldatlanság elızményét, hogy azért nincs megoldás, mert mindig 
mindenki mást akar. Úgy véli mindenki egyet akar, a január 1-jét megelızı állapot 
visszaállítását.  
A helyiségbérlettel kapcsolatban egyetért Kispál László képviselıtársával. Nem az a 
probléma, hogy kaptak, hanem az, hogy megint csak egy réteget támogattak, a bányászok 
közül egy olyan réteget, akik mellé nem állt oda mindenki, ezzel nem az egységet 
növelték, hanem a széthúzásukat. Természetesen ettıl még lehetne nekik helyiséget adni 
hiszen széleskörő érdekeket képviselnek, de ahogy a rákbetegek kapcsán készült 
elıterjesztés, úgy a bányászok ügyében is elı kellett volna terjeszteni a helyiség 
bérbeadást.  
Az igaz, hogy Simon János képviselı még csak egy testületi ülésen hiányzik, azonban azt 
is kell nézni, hogy a választókerületében ki látja el a munkát.  
 
Polics József a bányászokkal kapcsolatban elmondta, hogy nincs bejegyzett szervezet, 
nincs kinek odaadni a helyiséget, mert hivatalosan nem léteznek, bejegyzés alatt van a 
szövetség. A Rákbetegek kérdése is most kerül a testület elé, pedig már fél éve használják 
a helyiséget. A helyiség több mint egy éve üres. Miért ne segítsenek a bányászoknak? 
A Komlói Napok programjai mind nyilvánosak, melyekre a képviselı-testület tagjai mind 
meghívót kaptak. Azon a programon vesznek részt, amelyiken akarnak.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2012. (IX.25.) 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 járások kialakításáról szóló tájékoztatót, 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetrıl. 
 
Utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson 
vezettesse át.  
 
Határid ı: 2012. október 15. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

4. sz. napirend 
 
Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2012. évi rendezvényeirıl 
Elıadó:  Polics József  polgármester  
Meghívott:  Horváth Lászlóné KH igazgató 
 
(Jégl Zoltán képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Polics József megköszönte mindenki munkáját, aki segítette a bányásznapi rendezvények 
sikeres lebonyolítását. 
 
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: 
 
 

113/2012. (IX.25.) határozat 
 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadja a Komlói 
Napok programjairól szóló beszámolót, és köszönetét fejezi ki a szervezıknek a 
rendezvények sikeres lebonyolításáért. 
 
 
 
 



5. sz. napirend 
 

Tájékoztató a 2012. év I. félévi pénzügyi terv teljesítésérıl 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  a pénzügyi iroda vezetıjétıl érdeklıdött, hogyan látja az év végi 
teljesülést a kimutatás alapján. Ha az elsı félévi elıirányzatot vesszük figyelembe, akkor 
látható, hogy a teljesítés attól elmaradt. Várható-e változás, jobbulás e téren? 
 
Aladics Zoltán elmondta, hogy ha az elızı féléves beszámolói adatokkal 
összehasonlítanák a jelenlegi féléves beszámolót, akkor látható lenne, hogy hasonlóak az 
idıarányostól elmaradott teljesítések. Mely azzal magyarázható, hogy az év elsı felében 
még az elhatározott fejlesztések lebonyolítása viszonylag alacsony százalékú 
teljesítettséget mutat, ez az idei évre is jellemzı. A fejlesztéseknél évrıl-évre jelentıs az 
elmaradás, a mőködés tekintetében is az elmúlt években a takarékosság jegyében az volt a 
jellemzı, hogy az idıarányoshoz képest elmaradt a teljesítés, a kiadások tekintetében ez 
annál is inkább indokolt, mert ha a stabilitási tartalék zárolására sort kell keríteni, akkor 
ez csak úgy lehetséges, ha az elıirányzatok tekintetében a ténylegesen megtakarítás már 
idıarányosan is megjelenik. 
 
Schalpha Anett felhívta a testület figyelmét, hogy az elfogadott 1.345 m Ft-os hiány 
helyett jelenleg Komló Város Önkormányzata hiánya 1.045 m Ft. Köszönhetı ez annak, 
hogy a város az ÖNHIKI-s pályázaton ismét 123 m Ft-ot, illetve a középfok 
finanszírozására 180 m Ft-ot nyert. Mindenki elıtt ismert, hogy a pénzek nem 
önmaguktól jönnek ide a városba. Ezért külön köszönet illeti Magyarország Nemzeti 
Kormányát, illetve a polgármester urat, aki ezeket kijárta.  
 
dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy a középiskolákat illetı 180 m Ft az átszervezési, 
államosítási, egyéb problémák következménye, nem a Nemzeti Kormány érdeme. Eddig a 
középiskolák a megye fenntartásába kerültek, ami megszőnt és itt az egész oktatási 
rendszer átszervezése kapcsán elfeledkeztek egy ilyenfajta formáról rendelkezni és ezért 
volt az, hogy gyakorlatilag a Kazinczy Szakközépiskola eljutott odáig augusztusban, hogy 
az áramot majdnem kikapcsolták, júliusban pedig az érettségi alatt az internetet akarták 
megszüntetni. Hónapok óta ment a hercehurca a különbözı állami szervek között, hogy ez 
a pénz honnan fog lejönni, de végül is lejött és megy a mőködés. 
Az ÖNHIKI-vel kapcsolatban megjegyezte, hogy valóban volt olyan idıszak, amikor nem 
volt, de volt fejlesztés és beruházás, ami most viszont nincs, hiszen az ÖNHIKI-nek 
meghatározott feltételei vannak, így most van ÖNHIKI. Azok a fajta beruházások és 
fejlesztések, melyek korábban voltak, és amik miatt a város nem volt jogosult ÖNHIKI-
re, azok most nincsenek. Valamit valamiért.  



Kispál László elmondta, hogy azok az intézmények, melyek most hatékonyan tudnak 
mőködni, az elmúlt években olyan beruházásokat kaptak (főtéskorszerősítés, 
hıszigetelés), minek következtében jelentıs megtakarításokat tudtak elérni. Ne felejtsék 
el azt, hogy a kórház és a szociális intézmények most nem kapnak támogatást, ezzel 
kímélik a költségvetést. Az intézmények egy része idıszakosan bezárásra került, pl. az 
uszoda nyáron zárva volt, ezáltal jobb képet mutat a költségvetés, azonban a város 
elveszti városi jellegét. Ezeket is figyelembe kell venni, szem elıtt kell tartani a város 
mőködését, állapotát is. 
 
Polics József elmondta, ahhoz, hogy a költségvetés tartható legyen, mindenkinek 
áldozatot kellett hozni. Megköszönte a városlakóknak az adófizetést, akik ezzel is 
segítették a költségvetés mőködését. Az, hogy a középfok 180 m Ft-ot kapott azért az 
érdem, hisz mindössze 9 m Ft-tal kaptak kevesebbet, mint kértek. 
Komló Város Önkormányzata a tavalyi szabályozás szerint nem kaphatott volna 
támogatást, de az általa benyújtott módosító indítványnak köszönhetıen jogosulttá vált 
már a tavalyi évben is a város, így az nem fedi a valóságot, hogy azért kapott, mert 
nincsenek beruházások. Felhívta a figyelmet, hogy jelenleg is vannak beruházások a 
városban. 
 
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: 
 
 

114/2012. (IX.25.) határozat 
 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 
2011. I. félévi pénzügyi tervének teljesítésérıl készült tájékoztatót. 
 
A képviselı-testület a pénzügyi terv I. félévi teljesítésérıl készült tájékoztatót – 
mellékleteivel együtt – elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. sz. napirend 
 
2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
Kiosztásra került a könyvvizsgálói vélemény (elıterjesztéshez csatolva). 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

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

115/2012. (IX.25.) határozat 
 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – az elıterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi intézmények 

közfoglalkoztatásra pályázatot nyújtsanak be: 
 
 GESZ (7300 Komló, Városház tér 3.) 
 Létszám: 11 fı 
 Szükséges önerı: 425.458,-Ft. 
 Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola (7300 Komló, Alkotmány u. 2.) 
 Létszám: 12 fı 
 Szükséges önerı: 412.560,-Ft. 
 
 Városgondnokság (7300 Komló, Tompa M. u. 12.) 
 Létszám: 20 fı 
 Szükséges önerı: 354.496,-Ft. 
 
 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
   intézményvezetık 
 



2. A képviselı-testület biztosítja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás közfoglalkoztatási pályázatához szükséges 146.118,-Ft önrészt, mellyel 4 
fı közfoglalkoztatása valósul meg. 

 

 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
   Varga Zsolt  kistérségi irodavezetı 
 

3. A képviselı-testület biztosítja az intézmény részére a Városgondnokság 
elszámolása szerint a 247.182,-Ft hiányzó önkormányzati saját részt. 

 

 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
   Bogyay László intézményvezetı 
 

4. A képviselı-testület jóváhagyja a GESZ intézmény létszámából 9 fı adminisztratív 
étszám (iskolatitkár) átcsoportosítását az alábbi intézményekhez: 

 

 KÖOK     3 fı 
 Szilvási Általános Iskola   3 fı 
 Kenderöld-Somág Általános Iskola 1 fı 
 Városi Óvoda    2 fı 
 

 Határidı: 2012. október 1. 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
   intézményvezetık 
 

5. A képviselı-testület a Baranya-Víz Kft. üzletrész vásárlásához 750 eFt-ot hagy 
jóvá a „kötvény tıketörlesztés” elıirányzat maradványa terhére. 

 

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

6. A képviselı-testület a költségvetési rendeletmódosítás elfogadásával az 
elıirányzat-módosítást egyidejőleg jóváhagyja. 

 

 Határidı: értelem szerint 
 Felelıs: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
16/2012. (IX.26.) számú 

R E N D E L E T E 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL 
szóló 3/2012. (III.8.) 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 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 10. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2012. évi 
költségvetés fı elıirányzata:  
 
a./ bevétel fıösszege: 5.889.658.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 6.935.109.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 1.045.451.000 Ft 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
felhalmozás és felújítási célú bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 1.093.183.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 1.093.183.000 Ft-ra 
módosul. 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló 
város mőködési bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 4.796.475.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 5.841.926.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 1.045.451.000 Ft. 

 
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban elıírt kiemelt elıirányzatok az alábbiak szerint 
változnak: 
 
1. személyi jellegő kiadások 1.818.835.000 Ft 
2. munkaadókat terhelı járulékok 464.645.000 Ft 
3. dologi jellegő kiadások 1.422.937.000 Ft 
4. ellátottak pénzbeli juttatása 24.310.000 Ft 
5. felhalmozási kiadások  926.817.000 Ft 
6. speciális támogatások 126.180.000 Ft 
7. egyéb kiadások 2.151.385.000 Ft 
8.  költségvetési létszámkeret 618 fıben állapítja meg 
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 779 fıben állapítja meg. 
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2. § 
 

(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 237.543.000 Ft-ra változik. 
 

- mőködési céltartalék: 148.908.000 Ft 
- mőködési általános tartalék: 10.078.000 Ft 
- fejlesztési céltartalék: 78.557.000 Ft 
 

 
 

3. § 
 
 

Ez a rendelet kihirdetése napját követı napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Komló, 2012. szeptember 25. 
 
 
 
 
 
dr. Vaskó Ernı         Polics József 
címzetes fıjegyzı        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Köteles és nem köteles feladatok együtt   Komló Város Önkormányzat és intézményei 
         2012. évi elıirányzata 
(ezer forintban)              2. sz. melléklet 

Személyi 
juttatás

Munkaadó- 
kat terhelı 
járulék és 

szoc. Hj.adó

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 
Általános Iskola 1 1 74312 19516 28160 578 122566 1612 0 0 0 0 0 0 124178

Szilvási Általános Iskola 2 157512 41097 68922 3033 270564 70 0 0 0 0 0 0 270634

Kenderföld-Somági 
Általános Iskola 3 119085 30733 54519 3192 207529 69 0 0 0 0 0 0 207598

Komló Város Óvoda 4 68888 18077 41643 128608 0 0 0 0 0 0 128608

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, 
Színház-és 
Hangversenyterem 2 32913 8328 39528 0 80769 12 0 0 0 0 0 0 80781
József A.Könyvtár és 
Múzeális Győjtemény 3 18368 5211 12553 0 36132 19 0 0 0 0 0 0 36151

1 GESZ 4 89553 22645 108770 0 220968 4315 0 0 0 0 0 0 225283

1-4. összesen 560631 145607 354095 6803 1067136 6097 0 0 0 0 0 0 1073233

2 Kökönyösi Okt.Kp. 5 630645 165273 248382 17507 1061807 3006 0 2233 7871 0 0 0 1074917

3 Városgondnokság 6 238268 38557 291119 0 567944 0 0 0 35991 8000 0 0 611935

5 Polgármesteri hivatal 7 347708 94961 215778 0 658447 0 0 51773 0 2451 0 712671

Intézmények össz.: 1777252 444398 1109374 24310 3355334 9 103 0 2233 95635 8000 2451 0 3472756
6 Önkormányzat 8 41583 20247 313563 0 375393 161402 30189 931271 652257 14139 1060159 237543 3462353

Önkormányzat együtt: 1818835 464645 1422937 24310 373072 7 170505 30189 933504 747892 22139 1062610 237543 6935109

Összesen Beruházás Felújítás
Hitel, 

kölcsön
Tartalék(mő
k.,felh.ált.)

Mőködési kiadás

Mőködési 
kiadás 

összesen

Pénzeszköz-átadás
Jog-
cím-
cso-
port

Intézmény megnevezése Cím Alcím

 
 
 
 
 
 
 



 

Általános iskolák, óvodák

Kodály Z.Ének-zenei Általános Iskola
1 1 7013 0 0

Szilvási Általános Iskola
2 15516 0 58

Kenderföld-Somági Általános Iskola
3 7125 0 36

Komló Város Óvoda
3 8701 0 69

Szórakoztató, kulturális tevékenység és szolg.

Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem 2 10062 0 15

József A.Könyvtár és Múzeális Győjtemény 3 7026 0 7

1 GESZ 4 102019 0 25 33

1-4 összesen: 157462 0 0 210 33

2 Kökönyösi Oktatási Központ 5 37738 0 267 21

3 Városgondnokság 6 84276 0 0 29 724

5 Polgármesteri hivatal 7 25839 0 43793 95 1

Intézmények összesen: 305315 0 43793 601 779
6 Önkormányzat 8 20031 1506468 0 17

Önkormányzat együtt: 325346 1506468 43793 618 779

Közfoglalkoz-
tatottak 

létszáma
Mőködési bevételekAlcím

Jogcím-
csoport

Intézmény megnevezése Cím
Engedélyezett 

létszám
Önkkormányzat sajátos 

bevételei
OEP teljesítmény-

finanszírozás

 
 
 



 

Mők. Felhalm.

GESZ 32 540    2 129          2 226                 36 895    

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola 

-     3 141    -       43 648               626    -        46 163    

Kodály Z. Ének-zenei 
Ált.Isk.

-        792    -       67 140               489    -        67 443    

Szilvási Ált.Isk. -     3 315    -       41 526            1 209    -        43 632    

Komló Város Óvoda       8 701           119 907           128 608    

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

             431                  431    

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

1 691          300                      1 991    

Kökönyösi Oktatási 
Központ

12          16 631        6 529        1 757                  24 929    

Városgondnokság 8 711          134 936           143 647    

Polgármesteri Hivatal 45 154        2 451                  47 605    

Intézmények össz.: -          33 993    12          -         -          42 340        -          -             -          -                146 315    4 208         226 868       

Önkormányzat 614 -        183  50          172 043    83  303 718 -      190 250    2 421                  60 698    

Int.fin.korr. 42 340 -       -        42 340    

Együtt: 614 -       34 176  62          -         -          -               -          172 043    83  303 718 -      336 565    6 629         245 226       

(ezer forint)
2012. szeptember 25.

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

Átvett pénzeszköz
Intézmény

Pénz- 
maradvány

Mők.bev. Összes bevétel
Felh.és 

tıkejell.bev.
Finanszí-rozás

Sajátos 
bevétel

Központo-
sított

Norm. 
állami

Hitel-felvétel
Támog.ért. 
mők.bev.

Támog.ért. 
felh.bev.

 
 
 
 
 



 

GESZ 9 272      1 326     26 297   36 895  

Kenderföldi-Somági Ált. 
Iskola 

23 533 - 6 349 -    16 420 -  139       46 163 - 

Kodály Z. Ének-zenei 
Ált.Isk.

32 883 - 8 313 -    25 588 -  1 612    2 271 -   67 443 - 

Szilvási Ált.Isk. 23 547 -   6 057 -    14 235 -  207       43 632 - 

Komló Város Óvoda 68 888    18 077   41 643   128 608  

József A. Városi Könyvt. 
és Muzeális Gy.

111         31          289  431  

Közösségek Háza, 
Színház és Hangv.terem

307  84  1 600  1 991  

Kökönyösi Oktatási 
Központ

14 859  3 763     2 950     2 233 -   2 233    1 534      223 -      261       1 785    24 929  

Városgondnokság     99 107        13 580        24 960           6 000    143 647  

Polgármesteri Hivatal       2 138          1 080    -     4 086    - 2 451         48 473          2 451    47 605  

Intézmények össz.: 114 719  17 222  37 410  2 233 - 2 451 - 2 233  56 007  -   -   -   223 - 1 873  -   2 451  140 - 226 868  

Önkormányzat 617  1 855  1 200  18 281  10 364  51 443 - 79 - 42 340  35 402  2 451  400  750 - 60  60 698  

Int.fin.korr. 42 340 - 42 340 - 

Együtt: 115 336  19 077  38 610  16 048  2 451 - 12 597  4 564  79 - -   35 402  2 228  2 273  750 - 2 511  140 - 245 226  

2012. szeptember 25.

Tám. ért. 
mők. kiad.

Ellátottak 
juttatásai

Összes 
kiadásMők.

Pénzeszköz-átadás
Felújítás

Költségv. 
tám.

Hitel 
törlesztés

Kölcsön 
nyújtás

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

(ezer forint)

Intézmény
Személyi 
juttatás

M.adót 
terh.jár.

Dologi 
kiadás Felhalm. Önk.által 

foly.ellátás

Tartalék
Tám. ért. 
felh. kiad.

Beruházási 
kiadás
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 3/a. számú melléklet 
 

Önkormányzat elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás- bevétel emeléssel járó 

(ezer Ft) 
2012.06.30. 
 

1. Bérkompenzáció (2012.05. hó) 
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   6.809 
- mőködési célú tartalék      6.809 
 

2. Normatív hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötött – elıirányzatának helyesbítése 
- normatív, állami      83 
- mőködési célú tartalék      83 
 

3. Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás 
- központosított támogatás      289 
- mőködési célú tartalék      289 
 

2012.09.27. 
 

1. Bérkompenzáció (2012. 06-07. hó) 
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   12.117 
- finanszírozási kiadás      12.117 
  személyi juttatás madót t.jár. összesen 
 GESZ    741      200       941                  
 Kföld   588      159       747                  
 Kodály         648      175       823                  
 Szilvás         906      245    1.151               
 Óvoda      1.198      323    1.521               
 Könyvtár     75        20         95                    
  KH  208        56       264                  
 KÖOK      4.767   1.287    6.054               
 Gondnokság         410      111        521                 
  

2. Kodály Zoltán Általános Iskola 08. havi bérkompenzációja 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    458 
- finanszírozási kiadás      458 
  személyi juttatás madót t.jár. összesen 
 Kodály         360        98      458                       

 
3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás – prémiumévek program 2012. 

II. negyedévi visszaigénylés 
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   4.435 
- finanszírozási kiadás      4.435 
  személyi juttatás madót t.jár. összesen 
 KÖOK        3.494       941     4.435         
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4. Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások 
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   3.158 
- finanszírozási kiadás      3.158 
   dologi kiadás  
 Kenderföld    1.200 
 KÖOK    1.958    

 
5. Az integrációs rendszerben részt vevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 

támogatása  
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   2.252 
- finanszírozási kiadás      2.252 
  személyi juttatás madót t.jár. összesen 
 Kenderföld     737       200       937              
 KÖOK           1.035         280    1.315           
 

6. Helyi közösségi közlekedési támogatás 
- központosított támogatás      17.122 
- mőködési célú pénzeszközátadás    17.122 

 
7. Óvodáztatási támogatás 

- központi költségvetésbıl kapott támogatás   460 
- önkormányzatok által folyósított támogatás   460 

 
8. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    167 
- önkormányzat által folyósított ellátások    167 
 

9. Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    9.901 
- önkormányzat által folyósított ellátások    9.901 

 
10. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    934 
- mőködési célú pénzeszközátadás    934 

  
11. MÁK ellenırzésébıl adódó elızı évi megtérülés 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    215 
- mőködési célú tartalék      215 

 
12. Magyarszék Község Önkormányzat MÁK ellenırzésbıl adódó visszafizetési 

kötelezettsége 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    505 
- mőködési célú tartalék      505 

 
13. 106/2012.(VI.21.) sz. határozat – Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011.(V.23.) sz. határozat 3. pont 
módosítása 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel   2.421 
- beruházási kiadás      2.421 
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14. Szociális földmunka program támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.099 
- finanszírozási kiadás      1.099 
  személyi juttatás madót t.jár. összesen 
 Gondnokság          865  234             1.099  

 
15. Csapadékvíz vezeték helyreállítása, kártalanítás kiszámlázása 

- intézményi mőködési bevétel     127 
- dologi kiadás       127 

 
16. 4,5/2012.(IX.13.) MJRÖ. Sz. határozat alapján 

- intézményi mőködési bevétel     41 
- mőködési célú pénzeszközátvétel    50 
- dologi kiadás       91 

 
17. 3/2012.(IX.13.) MFRÖ. Sz. határozat alapján 

- intézményi mőködési bevétel     15 
- dologi kiadás       15 

 
18. Tőzoltóság 2011. évi pénzmaradványa 

- mőködési célú pénzmaradvány     -614 
- mőködési célú tartalék      -614 

 
19. Bérkompenzáció 2012.05. hó Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal része 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -874 
- mőködési célú tartalék      -874 

 
20. Vidéki önkormányzatok kiegészítı normatív állami támogatásának változása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -472 
- finanszírozási kiadás      -472 
  m.c.támért.bev.  
 KÖOK        472  
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3/b. számú melléklet 
 

Önkormányzat és intézmények közötti, 
valamint kötelezı elıirányzatok közötti 

átcsoportosítási javaslat 
(ezer Ft) 

2012.06.30. 
    

1. ÖNHIKI támogatás 
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   123.718 
- mőködési célú hitelfelvétel     -123.718 

 
2012.09.21. 
 

1. Bérkompenzáció (2012.05. hó) 
- mőködési célú tartalék      -5.935 
- finanszírozási kiadás      5.935 
  személyi juttatás madót t.jár. összesen 
 GESZ   396  107  503  
 Kföld     280         75        355         
 Kodály           317         85       402          
 Szilvás           439       119       558          
 Óvoda     591       159       750          
 Könyvtár       36         11         47            
  KH     99         28       127          
 KÖOK        2.306       622    2.928       
 Gondnokság           209         56       265           

 
2. Bérkompenzáció (2012.06-07.hó) Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal része 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -1.683 
- központi költségvetésbıl kapott támogatás   1.683 
 

3. Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás 
- mőködési célú tartalék      -289 
- finanszírozási kiadás      289 
  dologi kiadás 

   Könyvtár     289 
 

4. Városgondnokság közfoglalkoztatás pályázati támogatás önkormányzati saját rész 
elszámolásából adódó különbözete 
- mőködési célú tartalék      -247 
- finanszírozási kiadás      247 
  személyi juttatás madót t.jár. összesen 
 Gondnokság             218                     29       247        
 

5. Közfoglalkoztatás pályázati támogatás önkormányzati saját rész 
- mőködési célú tartalék      -354 
- finanszírozási kiadás      354 
  személyi juttatás madót t.jár. összesen 
 Gondnokság        312        42           354        
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6. Közfoglalkoztatás pályázati támogatás önkormányzati saját része 
- mőködési célú tartalék      -984 
- mőködési célú támogatásértékő kiadás    146 
- finanszírozási kiadás      838 
  személyi juttatás madót t.jár. összesen 
 GESZ     375  50  425      
  KÖOK      364        49              413       

 
7. 41/2012.(III.29.) sz. határozat – Közoktatási intézmények átszervezése, 63/2012.(V.10.) 

sz. határozat – Közoktatási intézmények átszervezési javaslat (Komló Városi Óvoda 
létrejötte) 
- finanszírozási kiadás      0 
  személyi juttatás madót t.jár.      dologi kiadás          összesen 
 Kföld -25.493  -6.907  -14.487                -46.887  
 Kodály -15.871  -4.108         -7.535                -27.514 
 Szilvás -25.735  -6.580  -10.920                -43.235  
 Óvoda  67.099                   17.595   32.942                117.636 
 

8. Kodály Zoltán Általános Iskola átadása 
- mőködési célú tartalék      41.309 
- finanszírozási kiadás      -41.309 
  személyi jutt.      madót t.jár.   dologi kiadás     ellátottak.pb.jutt.      összesen 
 Kodály -16.829                   -4.753              -17.267                  -2.460              -41.309 
 

9. Városgondnokság által kifizetett kártérítések (Kaszálás miatt: Tóth Gábor 20e Ft, 
Verbinszky Attila 6.350 Ft, Fung Roland 25.800 Ft, Radványi Zoltán 42.505 Ft, Nagy 
Zoltán 40e Ft) 
- mőködési célú tartalék      -135 
- finanszírozási kiadás      135 
  dologi kiadás 
 Gondnokság         135   

 
10. Gorkij u. 2. emelet átalakítása 

- beruházási kiadás      -6.000 
- finanszírozási kiadás      6.000 
  beruházási kiadás 
 Gondnokság         6.000   
 

11. MÁK ellenırzésbıl adódó visszafizetési kötelezettség 
- dologi kiadás       1.642 
- mőködési célú tartalék      -1.642 
 

12. 86/2012.(VI.21.) sz. határozat – Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 
balatonmáriai táborozás támogatása 
- önkormányzat által folyósított ellátások    -104 
- mőködési célú támogatásértékő kiadás    104 

 
 
 



 28 

13. 106/2012.(VI.21.) sz. határozat – Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011.(V.23.) sz. határozat 3. pontja 
módosítása 
- beruházási kiadás      -221 
- fejlesztési célú tartalék      221 

 
14. 9/2012.(VI.18.) GTB határozat - KEOP-5.3.0/A pótmunkák 

- fejlesztési célú tartalék      -2.000 
- dologi kiadás       2.000 

 
15. 2011. évrıl áthúzódó vis maior 

- felújítási kiadás  841403 szakfeladat  -589 
- felújítási kiadás  421100 szakfeladat  589 
 

16. 493909 szakfeladat várható megtakarítása 
- dologi kiadás       -961 
- személyi juttatás      550 
- munkaadót terhelı járulékok     204 
- dologi kiadás       207 
  

17. Városi ügyelet elıirányzata 
- dologi kiadás   841403 szakfeladat  -3.000 
- dologi kiadás   841112 szakfeladat  3.000 
 

18. Elızı évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás Polgármesteri Hivatalnak 
- beruházási célú támogatásértékő kiadás    2.451 
- finanszírozási kiadás      -2.451 
  b.c.tám.ért.bev. 
 PMH 2.451 
 

19. KEOP-4.2.0/A pályázat elıirányzata 
- beruházási kiadás      -48.473 
- finanszírozási kiadás      48.473 
  beruházási kiadás. 
 PMH 48.473 
 

20. Reprezentáció járuléka 
- dologi kiadás       -1.146 
- munkaadót terhelı járulékok     1.146 
 

21. Tervezési keret elıirányzata 
- beruházási kiadás  412000 szakfeladat  -572 
- beruházási kiadás  841402 szakfeladat  248 
- beruházási kiadás  841403 szakfeladat  254 
- dologi kiadás       70 
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22. Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ támogatása KÖOK fenntartásra 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    180.000 
- hitelfelvétel       -180.000 
 

23. Városi általános fejlesztési tartalék keret 
- fejlesztési célú tartalék      -260 
- finanszírozási kiadás      260 
  dologi kiadás 
 GESZ 260   
 

24. Kötvény kamatfizetés elıirányzata 
- dologi kiadás   841906 szakfeladat  -45.000 
- dologi kiadás   841126 szakfeladat  45.000 

 
25. Baranya-Víz Kft. üzletrész vásárlás Pécsváradi Vízmőtıl 

- kötvény törlesztés      -750 
- pénzügyi befektetés      750 

 
26. Tőzoltóság 2011. 12. havi bérkompenzáció átadása 

- mőködési célú tartalék      -110 
- mőködési célú támogatásértékő kiadás    110 

 
27. Polgármesteri keret elıirányzata 

- mőködési célú tartalék      -265 
- mőködési célú támogatásértékő kiadás    40 
- mőködési célú pénzeszközátadás    225 

 
28. Pannon Volán Zrt-nek tömegközlekedés támogatása 

- mőködési célú pénzeszközátadás   841403 szakfeladat -14.000 
- mőködési célú pénzeszközátadás   493909 szakfeladat  14.000 
 

29. Rövid lejáratú szociális kölcsön nyújtása 
- önkormányzatok által folyósított ellátás    -60 
- kölcsön nyújtás      60 
 

30. Városi vagyonbiztosítás díj emelkedése 
- mőködési célú tartalék      -320 
- dologi kiadás       320 
 

31. Védınık Cafeteriája 
- személyi juttatás      -165 
- munkaadót terhelı járulékok     251 
- dologi kiadás       -86 
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32. Jeszenei Sámuel elıirányzata 
- dologi kiadás       755 
- munkaadót terhelı járulékok     113 
- finanszírozási kiadás      -868 
  személyi jutt.   ma.t.járulék  összesen 
 PMH      -755         -113  -868 

 
33. Polgárvédelem elıirányzat átcsoportosítása 

- személyi juttatás      82 
- munkaadót terhelı járulékok     79 
- dologi kiadás       -161 

 
34. Civil nap elıirányzata 

- dologi kiadás       -5 
- munkaadót terhelı járulékok     5 

 
35. 15,16/2012.(VIII.07.) sz. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat határozata mőködési 

költségekrıl, támogatás Sikondai Napra  
- dologi kiadás       -6 
- munkaadót terhelı járulékok     6 
 

36. Villamosbiztonsági felülvizsgálat elıirányzata 
- felújítási kiadás      -79 
- dologi kiadás       79 
 

37. 4.,5/2012. (VI.19.) sz. Sikondai Településrészi Önkormányzat határozata fajátszótér 
támogatása, Sikondai Nap 
- dologi kiadás       -151 
 - munkaadót terhelı járulékok     1 
- beruházási kiadás      150 
 

38. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat falunap elıirányzata 
- dologi kiadás       -1 
- munkaadót terhelı járulékok     1 
 

39. Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat falunap, buszmegálló építésre 
elıirányzata 
- dologi kiadás       -98 
- munkaadót terhelı járulékok     8 
 - finanszírozási kiadás      90 
  dologi kiadás 

   Gondnokság         90  
  

40. Sikondai Nap támogatása 
- dologi kiadás   841192 szakfeladat  -50 
- dologi kiadás   890509 szakfeladat  50 
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41. TópArt Tófesztivál, Utcazene sorozat támogatása 
- dologi kiadás       -1.300 
- finanszírozási kiadás      1.300 
   dologi kiadás 
  KH 1.300  
 

42. 10 db rézkarc készíttetése ünnepekre 
- dologi kiadás       -191 
- személyi juttatás      150 
- munkaadót terhelı járulékok     41 
 

43. Dologi kiadás elıirányzat átcsoportosítása 
- dologi kiadás   841112 szakfeladat  -20 
- dologi kiadás   841126 szakfeladat  20 

 
 
 
 

3/c. számú melléklet 
 

Intézmények elıirányzat módosítási javaslata 
kiadás – bevétel módosítással járó 

(ezer Ft) 
 
Polgármesteri Hivatal 
 

1. Lakáshoz jutás támogatása 
- beruházási célú pénzeszközátadás    -2.451 
- kölcsön nyújtás      2.451 

 
2. Reprezentáció járuléka 

- dologi kiadás       -490 
- munkaadót terhelı járulékok     490 

 
3. Hivatali kézbesítés elıirányzata 

- dologi kiadás       -3.596 
- személyi juttatás      2.893 
- munkaadót terhelı járulékok     703 

 
 
GESZ 
 

1. Továbbszámlázott bevétel – kiadás elıirányzata 
- intézményi mőködési bevételek     32.540 
- személyi juttatás      6.007 
- munkaadót terhelı járulékok     496 
- dologi kiadás       26.037 
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2. Komlói Kistérség Társulás adminisztrációs szolgáltatás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.905 
- személyi juttatás      1.500 
- munkaadót terhelı járulékok     405 

 
3. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    321 
- személyi juttatás      253 
- munkaadót terhelı járulékok     68 

 
Kenderföld-Somági Általános Iskola  
 

1. Elıirányzat átadás Óvodának 
- intézményi mőködési bevétel     -3.141 
- dologi kiadás       -3.141 

 
2. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása - mentor 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    548 
- személyi juttatás      432 
- munkaadót terhelı járulékok     116 

 
3. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása - közhasznú 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    44 
- személyi juttatás      36 
- munkaadót terhelı járulékok     8 

 
4. Almajuttatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    139 
- ellátottak pénzbeli juttatása     139 

 
5. Wekerle A. Alapkezelı Útravaló ösztöndíj 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    -105 
- személyi juttatás      -105 

 
6. Elıirányzat átcsoportosítás 

- személyi juttatás      -8 
- dologi kiadás       8 

 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola  
 

1. Saját bevételi többlet 
- intézményi mőködési bevétel     1.453 
- dologi kiadás       1.453 

 
 2. Elıirányzat átadás Óvodának 

- intézményi mőködési bevétel     -2.245 
- dologi kiadás       -2.245 
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 3. Almajuttatás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    189 
- ellátottak pénzbeli juttatása     189 

 
4. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása – mentor 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    300 
- személyi juttatás      236 
- munkaadót terhelı járulékok     64 

 
5. Elıirányzat átcsoportosítás 

- személyi juttatás      -1.744 
- munkaadót terhelı járulékok     126 
- dologi kiadás       6 
- mőködési célú támogatásértékő kiadás    1.612 
 

Szilvási Általános Iskola 
 

1. Elıirányzat átadás Óvodának 
- intézményi mőködési bevétel     -3.315 
- dologi kiadás       -3.315 

2. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása – mentor 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    750 
- személyi juttatás      591 
- munkaadót terhelı járulékok     159 

 
 3. Almajuttatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    207 
- ellátottak pénzbeli juttatása     207 

 
4. Wekerle A. Alapkezelı Útravaló ösztöndíj 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    252 
- személyi juttatás      252 

 
Komló Város Óvoda 
 

1. Elıirányzat átvétel Iskoláktól 
- intézményi mőködési bevétel     8.701 
- dologi kiadás       8.701 

 
Közösségek Háza 
 

1. Nemzeti Kulturális Alap rendezvény lebonyolítás támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    300 
- dologi kiadás       300 
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Kökönyösi Oktatási Központ 
 

1. Kistérségi kiegészítı normatíva változás Komló 
 - mőködési támogatásértékő bevétel    -970 
 - személyi juttatás      -895 
 - munkaadót terhelı járulékok     -243 
 - dologi kiadás       168 

 
2. 2011. évi normatíva elszámolás – Egységes Pedagógiai Szolgálat 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    840 
- személyi juttatás       811 
- dologi kiadás       29 

 
3. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása – mentor 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    2.406 
- személyi juttatás      1.894 
- munkaadót terhelı járulékok     512 

 
4. Szakiskolai ösztöndíj 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.475 
- ellátottak pénzbeli juttatása     1.475 
 

5. Almajuttatás 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    310 
- ellátottak pénzbeli juttatása     310 

6. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    439 
- beruházási célú támogatásértékő bevétel   1.757 
- dologi kiadás       439 
- beruházási kiadás      1.757 

 
7. Mánfa Község normatíván felüli támogatása 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    150 
- dologi kiadás       150 
 

8. Mecseki Barangolások Komló-Víz Kft. támogatása 
- mőködési célú pénzeszközátvétel    12 
- dologi kiadás       12 

 
9. IPR fel nem használt része 

- személyi juttatás      -29 
- munkaadót terhelı járulékok     -9 
- mőködési célú támogatásértékő kiadás    38 
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 10. Pannon Szaszet 5 % átcsoportosítása 
  - mőködési célú támogatásértékő bevétel    223 
  - beruházási célú támogatásértékő bevétel   -223 
  - dologi kiadás       223 
  - beruházási kiadás      -223 
 

11. Hosszú távú közfoglalkoztatott támogatása 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    407 
- személyi juttatás      325 
- munkaadót terhelı járulékok     82 

 
12. Elıirányzatok közötti átcsoportosítás 

- mőködési célú pénzeszközátadás    -2.233 
- pénzbeli ellátások      2.233 

 
13. Komló Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás – pszichologusi támogatás 

- mőködési célú támogatásértékő bevétel    1.000 
- személyi juttatás      787 
- munkaadót terhelı járulékok     213 

 
Városgondnokság 
 

1. Hosszú távú közfoglalkoztatás (2012.05-07. hó) 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    2.808 
- személyi juttatás      2.474 
- munkaadót terhelı járulékok     334 
 

2. Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása (2012.06-08.hó) 
- mőködési célú támogatásértékő bevétel    132.128 
- személyi juttatás      94.619 
- munkaadót terhelı járulékok     12.774 
- dologi kiadás       24.735 
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7. sz. napirend 
 
Tájékoztató hitelfelvételekrıl 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
 
Tasnádi László megemlítette, hogy az elıterjesztésben az szerepel, hogy a 650 m Ft 
fedezetét az OTP-tıl felveendı mőködési hitellel, az ÖNHIKI II. ütemében történı jó 
szerepléssel és további kiadási megtakarításokkal lehet kezelni. Arról érdeklıdött, hogy 
mit kell érteni a további kiadási megtakarításokon, hiszen ez az összeg 30 m Ft-ot jelent.  
 
Polics József elmondta, hogy jelenleg 1.050 m Ft a hitelállomány. Itt még nem lett 
figyelembe véve az a 100 m Ft-os stabilitási tartalék, melyet az önkormányzat a 
költségvetési rendeletnél jóváhagyott. Ha ezt levonjuk a jelenlegi hitelállomány 
összegébıl, akkor 950 m Ft-os hiány, és ha az ÖNHIKI II. fordulójában sikerül olyan 
nagyságú összeget nyerni, mint az elsı fordulóban, akkor a 950 m Ft lemegy 830 m Ft-ra, 
a bankoktól az eddigi egyeztetések alapján ténylegesen felhasználható forrás az OTP-nél 
500 m Ft, az UniCreditnél pedig 300 m Ft. Itt van a 30 m Ft-os különbség a 830 m Ft és a 
800 m Ft között, ami a mostani számok alapján már az adóbevételi többlet alapján 
biztosítható. Tehát nem lesz szükség további költségtakarékossági intézkedések 
bevezetésére, hogy a 30 m Ft fedezetét megtalálják. A következı banki tárgyalás október 
8-án lesz és az októberi testületi ülésen tájékoztatást fognak kapni a képviselık. 
 
dr. Barbarics Ildikó polgármester úrtól kérte, hogy az önkormányzati feladatok és a 
járási hivatal kialakításával kapcsolatos egyeztetésekrıl tájékoztassák a testületet.  
 
Polics József elmondta, hogy az önkormányzatok finanszírozása terén van egy csomó 
nyitott kérdés, emiatt húzódnak a bankok végleges döntései. Az UniCredit rulírozó hitele 
lejárt július végén, az prolongálásra került szeptember 27-re, amit tovább prolongálnak 
december 27-re a jelenlegi állás szerint. Bízik abban, hogy addigra sikerül majd 
megállapodni a bankokkal. A járások kialakításával kapcsolatban a „Beszámoló a lejárt 
határidejő határozatokról” címő elıterjesztésben adtak tájékoztatást a múlt heti állapotok 
szerint. Az egyeztetések folyamatosak, október 31-ig meg kell történniE a járásoknak 
történı átadásnak, melyrıl külön elıterjesztés kerül a testület elé.  
 
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: 
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116/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület- a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – a tájékoztató a hitelfelvételekrıl II. címő 
elıterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselı-testület a tájékoztatóban foglaltakat megismerte, azokat tudomásul veszi és a 
korábbi 103/2012. (VI.21.) sz. határozata szerinti tárgyalások folytatására kéri fel a 
polgármestert. 
 
Felhatalmazza, hogy kezdeményezze az UniCredit Bank Hungary ZRt-nél fennálló és 
2012. szeptember 27-én lejáró 500 MFt összegő hitelkeretünk változatlan kondíciókkal és 
biztosítékokkal történı prolongációját 2012. december 21-ig. Felhatalmazza a 
szerzıdésmódosítás aláírására.  
 
Ugyancsak felhatalmazza, hogy kezdeményezze a 2012. október 17-én lejáró OTP Bank 
NyRt-nél fennálló 700 MFt összegő folyószámla-hitelkeretünk változatlan kondíciókkal 
és biztosítékokkal 2012. december 21-ig történı prolongációját. Felhatalmazza a 
szerzıdésmódosítás aláírására.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs Polics József  polgármester 
 
 

8. sz. napirend 
 
A Komló-Víz Kft. taggyőlési határozatainak jóváhagyása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Mester Zoltán ügyvezetı 
 
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 egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komló-Víz Kft. taggyőlési határozatának jóváhagyásával kapcsolatos 
elıterjesztést. 
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A képviselı-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. június 21-i 
taggyőlésén elfogadott 5-9/2012. (06.21.) számú határozatait és a polgármester 
taggyőlésen leadott valamennyi szavazatát.  
 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2012. évi üzleti tervének és a 
prémiumfeladatok teljesülésérıl legkésıbb 2013. május 31. napjáig tájékoztassa a 
képviselı-testületet. 
 
Határid ı: 2013. május 31. 
Felelıs: Mester Zoltán  ügyvezetı 
 
 

9. sz. napirend 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) rendelet módosítása  
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 határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a vagyonrendelet módosításával kapcsolatos javaslatot. 
 

A képviselı-testület megerısíti a 29/2012. (III.8.) számú határozatában foglalt azon 
szándékát, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) számú és az önkormányzati vagyonnal 
összefüggı rendeletek 2012. december 31. napjáig történı teljes körő felülvizsgálata 
megtörténjen. 
 

Utasítja a jegyzıt, hogy az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos rendeletek teljes körő 
felülvizsgálatát a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel végezze el, a szükséges 
rendeletmódosításokat készítse elı, szükség esetén tegyen javaslatot új vagyonrendelet 
alkotására. 
 

Határid ı: 2012. december 31. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
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A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
17/2012. (IX.26.) 

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONTÁRGYAK FELET TI 
RENDELKEZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL  

szóló 20/2007. (X.18.) számú rendeletének módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107. §, 109. § (4) bekezdésében, a 143.§ (4) i) pontjában, 
továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés b) pontjában 
és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Komló Város Önkormányzata 
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról az alábbiakat rendeli el: 

 
1.§ 

 

 
Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007 (X.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5.§ (4) 
bekezdés a) pontja. 
 
 

2. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
 

3.§ 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. 
 
 
 
Komló, 2012. szeptember 25. 
 
 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

Polics József 
polgármester 
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1. melléklet a 17/2012. (IX.26.)  számú önkormányzati rendelethez 

 
a 20/2007. (X.18) számú önkormányzati rendelet 

3. mellékletének módosításáról 
 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyontárgyak 
Vagyontárgy típusa 

Adatai Tulajdoni hányad/ 
üzletrész névértéke  

Önkormányzat tulajdoni 
részesedése 

Ingatlan(ok):       ---- 
 

----  ---- 

    
Gazdasági társaságbeli részesedések:    
Komlói Főtıerımő Zrt. - részvény 
Nvtv. 5.§ (2) b) pontja alapján 

Székhelye: 7300 Komló, Bem utca 24. 
közszolgáltatás: távhı-szolgáltatás 

831 410 000 HUF 100% 

Baranya-Víz Kft. 
Nvtv. 5.§ (2) b) pontja alapján 

Székhelye: 7700 Mohács, Budapesti 
országút 1. 
közszolgáltatás: víz- és csatorna közmő 
üzemletetés 

1.850.000 HUF 37% 

 
Komló-Víz Kft.  - üzletrész 
Nvtv. 5.§ (2) b) pontja alapján 

Székhelye: 7300 Komló, Kossuth u. 9. 
közszolgáltatás: víz- és csatorna közmő 
üzemletetés 

 
80.610.000 HUF 36,8 % 

Vagyoni értékő jogok: ------- 
 

 ---- ---- 

    
Ingóság(ok):     ------  ---- ---- 
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10. sz. napirend 
 

Baranya-Víz Kft. üzletrészének vásárlása és részesedés növelés 
Elıadó:  Polics József 
Meghívott:  Szekó János  Baranya-Víz Kft. ügyvezetı 
   Mester Zoltán Komló-Víz Kft. ügyvezetı 
 
Kiosztásra került a határozati javaslat kiegészítése (elıterjesztéshez csatolva). 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér (bizottsági elnök) elmondta, hogy azzal a ténnyel, hogy a törvényi 
szabályozás a fogyasztói helyen egyenértéket határozott meg, egyértelmővé vált, hogy a 
Komló-Víz Kft. a régi keretek között nem tud tovább mőködni, így együttmőködı 
partnereket kellett keresni. A Baranya-Víz Kft-n kívül senki más nem jelentette be 
együttmőködési szándékát. A Baranya-Víz Kft. megfelelınek tőnik az anyavállalat 
szerepére. Nagyságrendjénél fogva biztosítani tudja azt, hogy az elıírt fogyasztói 
egyenértéket elérjék. 2013. májusra ötvenezer, 2014. december 31-re pedig százezer 
fogyasztói egyenértéket kell teljesíteni. A Baranya-Víz Kft. erre a bekötési számra és 
egyenértékre is képes lesz. Meglátásuk szerint a megkötendı szerzıdés megfelelı 
garanciákat tartalmaz arra, hogy az önálló gazdálkodás feltételei a Komló-Víz Kft., mint 
leányvállalat számára a továbbiakban is adottak lesznek. A gesztor önkormányzatokkal, 
akik a Baranya-Víz Kft-ben szerepelnek jó a viszony.  
A bizottság az új határozati pontot még nem tárgyalta, de elfogadásra javasolta, mivel 
értelemszerőnek tőnik a javaslat.  
 
Mátyás János arról érdeklıdött, hogy miért Mohács adja az ügyvezetıt, továbbá, hogy 
hol lesz a Baranya-Víz Kft. székhelye. 
A 4/7 határozati pont második bekezdése: „Fentieken kívül a képviselı-testület elvként 
fogalmazza meg, hogy a Baranya-Víz Kft. (Zrt.), mint anyavállalat mőködése a 
költséghatékonyság figyelembevételével, finanszírozása pedig lehetıség szerint a 
méretgazdaságosságból eredı megtakarításokból valósuljon meg.” Komlónak mennyibe fog 
kerülni ez a menedzsment?  
 
dr. Barbarics Ildikó  arról érdeklıdött, ha a határozati pontok arról szólnak, hogy 
garantáljuk, biztosítjuk, követeljük…, akkor mi fog változni? Ha létrejön a holding, akkor 
mivel lesz több? Véleménye szerint az önállóság megmaradása mellett az irányító 
központ többlet költséget fog eredményezni.  
Némiképp ellentmondásosnak véli a határozati javaslat 4.1 és 4.5.pontjait. Maga részérıl 
inkább a 4.1. határozati ponthoz ragaszkodna. 
 
Mátyás János arról érdeklıdött, hogy Szigetvár miért maradt ki? 
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Polics József elmondta, hogy tavaly december 9-én lett benyújtva a viziközmő törvény a 
parlament elé, a tárgyalás akkor kezdıdött el. Mivel az idı rövid volt, és a pénz kellett, 
hogy tavaly december 31-én bejegyzésre kerüljön a Baranya-Víz Kft.. Mohács ezt tudta 
rendezni és tavaly december 31-én 500.000 Ft-os üzletrésszel megalakult a Baranya-Víz 
Kft. mohácsi székhellyel és mohácsi ügyvezetıvel. Többször szerepelt ez a testület elıtt 
és mindenki elfogadta, még akkor amikor Szigetvár is benne volt a tárgyalási sorozatban. 
Tavasszal elkezdıdött a viziközmő törvény módosítása, mely július 15-én lépett hatályba. 
Szigetvár nincs olyan helyzetben, mint Komló, Szigetvárnak most is megvan az 50 000 
egyenértéke és önmaga is szolgáltatóvá tud válni 2014. december 31-ig, ellentétben 
Komlóval. 
A törvény módosítása teremtette meg azt a jogi feltételt, hogy a Komló-Víz Kft. tovább 
tudjon mőködni egy ilyen holdingnak nevezett szervezetben, melyet elfogad a gazdasági 
törvény is. Komló érdeke az volt, hogy a Komló-Víz Kft. fenn tudjon maradni, az ott 
dolgozóknak legyen munkájuk. A fı szempont az volt, hogyan lehet megteremteni annak 
a törvényi feltételét, hogy a konstrukció megmaradjon.  
A Baranya-Víz Kft. pár emberbıl fog állni, ügyvezetıbıl és egy-két adminisztrátorból. 
Mindegyik egység külön önelszámoló egység lesz, aki a Baranya-Víz Kft-hez csatlakozik. 
Ha január 1-tıl, vagy amikor lejárnak a szerzıdések meghirdetik az egységes villamos, 
gáz, szelep, fertıtlenítı beszerzést, akkor el lehet érni annyi megtakarítást, hogy ha kell, 
minimális hozzájárulással lehessen a Barany-Víz Kft., mint anyavállalat költségeit 
biztosítani. Ez a cél. A törvény egy integrációs kényszert határozott meg. Ebben az 
irányban igyekeznek elmozdulni, ha ezt nem teszik meg, akkor be lehet zárni a Komló-
Víz Kft-t. Akkor valaki olyan lesz a szolgáltató, akit kijelölnek, de az biztos, hogy nem 
fogja Komló város érdekeit szem elıtt tartani. 
 
Mátyás János elmondta, hogy a korábbi Baranya Megyei Vízmő vállalat vagyon érték 
alatt elkótyavetyélıdött. Azok a vagyontárgyak maradtak meg, melyek átkerültek a 
Komló-Víz Kft-hez. Most meg akarják valósítani a Baranya-Víz Kft-t, mely véleménye 
szerint nagyon sokba fog kerülni. Nem örül annak, hogy Mohácson lesz a központ, de 
kompromisszumot kell kötni, valahol engedni kell valahol nem. Ennek a város a jövıben 
nagyon meg fogja fizetni az árát.  
 
Kispál László véleménye szerint nem lesz olcsó a víz, de a munkahelyek megmaradnak.  
 
dr. Barbarics Ildikó  nincs meggyızıdve arról, hogy ez jó lesz a városnak a jövıben, de 
bizonyos érdekeket szem elıtt tartva támogatni fogja az elıterjesztést.  
 
Mátyás János véleménye szerint Mohács ugyanabban a helyzetben van mint Komló, 
illetve még kisebb is a cég, mint a Komló-Víz Kft., nem tartja szerencsésnek, ha minden 
Mohácson dıl el. 
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Polics József elmondta, hogy Komló elég sok mindent tett ahhoz, hogy a Baranya 
Megyei Vízmő Vállalat megszőnjön, és a helyén ne alakuljon ki akkor egy Zrt. A DRV 
bármikor szolgáltatna ezen a területen.  
2014. január 1-tıl lesz állami ármegállapítás. Az állam eltökélt abban, hogy a 
rezsiköltségeket csökkentse. Az elmúlt idıszakban minimális emelések történtek a 
szolgáltatások áraiban, az állam állapítja meg a díjakat. Az európai uniós forrásokon 
keresztül az állam fogja finanszírozni a fejlesztéseket. 
Komlónak ez annyiba fog kerülni, amennyivel most beszáll, 1.850.000,- Ft-ba, a többi az 
apport lesz, ha a DRV hozzájárul a társasági szerzıdés módosításához, a megosztáshoz és 
a Baranya-Víz Kft-be való apportálásba. Ezen túlmenıen annyit kell fizetni, amit a 
jogszabályok meghatároznak különben is, egyenérték utáni díj, eljárási illeték, stb. 
Minden résztvevınek az az érdeke, hogy a mőködés a legolcsóbban valósuljon meg.  
Az októberi testületi ülésen részletes tájékoztatást fog adni a képviselıknek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt 
 
A polgármester a határozati javaslatot – a kiosztásos anyaggal együttesen – szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

119/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 
Baranya-Víz Kft. üzletrészének vásárlása és részesedés növelésérıl szóló elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület jóváhagyólag tudomásul veszi az 1. számú mellékletben foglalt 
üzletrész átruházó okiratot, a Baranya-Víz Kft. tıkeemelése folytán teljesített 1.000. 
000,- Ft vagyoni hozzájárulást, Komló Város Önkormányzatának a Baranya-Víz Kft-
ben szerzett 22%-os részesedését, valamint a Baranya-Víz Kft. 2. számú mellékletben 
foglalt tartalmú társasági szerzıdését.  

 

2. A képviselı-testület jóváhagyja a 3. számú mellékletben foglalt szindikátusi szerzıdést, 
egyúttal elhatározza, hogy Komló Város Önkormányzatának részesedés növelése 
érdekében érvényesíti a Pécsváradi Vízmő Kft. által biztosított opciós jogot és 
megvásárolja a társaság 15%-os részesedést biztosító 750.000,- Ft névértékő üzletrészét.  

 A képviselı-testület megállapítja, hogy az üzletrész megvásárlásával Komló Város 
Önkormányzat Baranya-Víz Kft-beli részesedése 37%-ra emelkedik.  

 A képviselı-testület az üzletrész vásárlás fedezeteként a 2012. évi költségvetési rendelet 
8. számú mellékletében szereplı „kötvény tıketörlesztés” elıirányzat maradványát 
jelöli meg.   
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3. A képviselı-testület elhatározza Komló-Víz Kft-beli üzletrészének megosztását. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló-Víz Kft. ügyvezetésének jelezze 
136.110.000,- Ft (62,1%) névértékő üzletrész 80.610 eFt (36,8%) és 55.500 eFt (25,3%) 
arányban történı megosztásának szándékát.  

 

4. A képviselı-testület egyetért azzal, hogy Komló Város Önkormányzata a tıkeemelést 
követıen 155 millió forint törzstıkéjő Baranya-Víz Zrt-ben 37%-os részesedésének 
megırzése érdekében 55.500 e Ft vagyoni hozzájárulást teljesítsen. Ennek érdekében a 
képviselı-testület elhatározza a Komló-Víz Kft-beli megosztott üzletrészébıl 55.500 e 
Ft névértékő, 25,33%-os befolyást biztosító üzletrész apportálását a Baranya-Víz Kft-
be, az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén: 

 

4.1 A Baranya-Víz Kft-ben (Zrt-ben) olyan döntéshozatali mechanizmus érvényesüljön, 
amely biztosítja, hogy Komló Város Önkormányzat szándékával ellentétes, a települést 
vagy a Komló-Víz Kft-t hátrányosan érintı döntés nem hozható.  

 
4.2 A képviselı-testület garanciális elemként írja elı az önálló leányvállalati gazdálkodás 

elvét, amely szerint a holding által irányított leányvállalatok önállóan látják el a 
víziközmő-szolgáltatási tevékenységet azzal, hogy a mőködési területekrıl befolyt 
szolgáltatói díjak és az egyéb tevékenységek árbevételeinek felhasználásával 
mőködtetik önálló jogi személyként egységüket. A bevételeik terhére gazdálkodnak, 
kötelezettségeiket, fejlesztéseiket, beruházásaikat – más központi döntés hiányában – 
kifejezetten ebbıl kötelesek teljesíteni. A Baranya-Víz Zrt. alá szervezıdött önálló jogi 
személyek pénzforgalma a Zrt. külön-külön kezelt elszámolási alszámláján keresztül 
történik. 

 
 Az önálló leányvállalati gazdálkodás értékelése, összemérhetısége érdekében egységes 

számviteli politika és annak részét képezı belsı szabályzatok (pl.: eszközök és források 
értékelési szabályzata, önköltség számítás és költségfelosztások rendjére vonatkozó 
szabályzat, pénzkezelési és utalványozási rendre, az alszámlák feletti rendelkezési 
jogosultságra vonatkozó szabályzat) elfogadása szükséges. A számviteli politika 
keretében írásban rögzíteni kell a gazdálkodásra jellemzı egységes szabályokat, 
elıírásokat, módszereket. 

 
 Az önköltségszámítási szabályzat keretében rögzíteni kell a költségfelosztások, az 

eredmény kimutatásának és felhasználásának rendjére vonatkozó belsı szabályokat is. 
 
4.3. A képviselı-testület megköveteli a szolidaritás és az önálló felelısségvállalás elvének 

teljesülését. Eszerint a leányvállalatok tevékenységüket úgy kötelesek megszervezni és 
ellátni, hogy az adott leányvállalat, mint önálló jogi személy mőködése a „jó gazda” 
gondosságának megfelelı legyen, ne veszélyeztesse a társ-leányvállalatok, illetve az 
egész holding mőködését. A leányvállalatok kötelesek egymást segítve eljárni és 
szolidárisak lenni a holdinghoz tartozó társ-leányvállalatokhoz.  

 



 45 

4.4. A képviselı testület ragaszkodik az ellátási terület sérthetetlenségéhez. A Baranya-Víz 
Kft. (Zrt.) mőködése során olyan garanciális elemek beépítése szükséges, amely 
garantálja, hogy a Komló-Víz Kft. jelenlegi szolgáltatási területe nem csökkenhet, az a 
jövıben is kiterjed valamennyi jelenlegi és jövıbeni ellátási területre. (Az ellátási terület 
olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelmően behatárolható 
terület, amelyen belül a felhasználók részére az adott víziközmő-szolgáltatást a 
leányvállalatok végzik.) 
 

4.5 A képviselı-testület megköveteli, hogy a Komló-Víz Kft. által ellátandó feladatok 
szőkítésére kizárólagosan jogszabályi kötelezettség vagy gazdaságossági okok miatt a 
Baranya-Víz Kft. közgyőlésének döntése alapján kerülhessen sor. 

 
4.6. A képviselı-testület a Baranya-Víz Kft. igazgatóságába a Komló-Víz Kft. ügyvezetıjét, 

felügyelı bizottságába Komló Város Polgármesterét delegálja. 
 
4.7. A képviselı-testület az üzletrész apportjának feltételéül szabja, hogy fenti garanciális 

elemek a Baranya-Víz Kft. (Zrt.) tulajdonosainak többoldalú megállapodásában 
(szindikátusi szerzıdést vagy társasági szerzıdés, alapító okirat) kerüljön rögzítésre. 

 
 
A képviselı-testület garanciát vállal arra, hogy az 55.500 eFt-os Komló-Víz Kft-beli 
üzletrészének Baranya-Víz Kft-be történı apportálását követıen a DRV Zrt. Komló-Víz 
Kft-ben fennálló stratégiai befektetéshez főzıdı érdekei nem sérülnek, társaságbeli 
25,77%-os részesedése nem csökken, a társasági szerzıdés apportot lehetıvé tevı 
módosítását és az apport végrehajtását követıen a taggyőlés továbbra sem hozhat a 
DRV Zrt. egyetértése nélküli stratégiai döntést.  
 
Fentieken kívül a képviselı-testület elvként fogalmazza meg, hogy a Baranya-Víz Kft. 
(Zrt.), mint anyavállalat mőködése a költséghatékonyság figyelembevételével, 
finanszírozása pedig lehetıség szerint a méretgazdaságosságból eredı 
megtakarításokból valósuljon meg. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételek teljesülése esetén az apport 
lebonyolításához szükséges intézkedéseket megtegye.  

Az üzletrész apport végrehajtásának költségvetési forrásigénye nincs.  
 

5. Jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a képviselı-testület utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló-Víz Kft. 
taggyőlésén a szükséges taggyőlési határozati javaslatokat szavazatával támogassa, a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye és dokumentumokat aláírja azzal, hogy jelen 
határozatban foglaltakhoz képest többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem 
eredményezhet.  
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A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltak 
végrehajtása, a társaság tıkeemelése és Zrt-vé alakulása, valamint a víziközmő 
szolgáltatókról szóló jogszabályi feltételek teljesítése érdekében a Baranya-Víz Kft. 
taggyőlésén (késıbbiekben: Zrt. közgyőlésén) a szükséges határozati javaslatokat 
szavazatával támogassa, nyilatkozatokat megtegye és dokumentumokat aláírja. A 
polgármester e tárgyban leadott szavazatainak és nyilatkozatainak érvényességi feltétele 
a képviselı-testület utólagos jóváhagyása. 

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. és Komló-Víz Kft. taggyőlésein 
elhangzottakról, a meghozott döntésekrıl, az addig lezárult tárgyalások eredményeirıl 
folyamatosan adjon tájékoztatást, illetve szükség esetén külön elıterjesztés keretében 
kezdeményezzen további testületi-döntéshozatalt.  

 

7.  Felkéri a Baranya-Víz Kft. és a Komló-Víz Kft. ügyvezetését, hogy a jelen határozatban 
foglaltak végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket megtegyék és a társasági 
szerzıdés módosítása miatt szükséges cégbírósági eljárásokat kezdeményezzenek.  

 

Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 
  Szekó János  ügyvezetı 
  Mester Zoltán  ügyvezetı 
 



1. számú melléklet 

 
 
 
 
 



2. számú melléklet 



2. számú melléklet 



2. számú melléklet 



2. számú melléklet 



2. számú melléklet 



2. számú melléklet 



2. számú melléklet 



2. számú melléklet 



2. számú melléklet 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

11. sz. napirend 
 
Beszámoló a munkahelyteremtés és munkahelyek megtartása érdekében nyújtott 
támogatásokról 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
(dr. Makra Istvánné kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 12 fı.) 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, a munkahelyteremtést nagyon fontos feladatának tartotta 
és tartja a városvezetés. 
 
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 egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság javaslata alapján – 
megtárgyalta a munkahelyteremtés és munkahelyek megtartása érdekében nyújtott 
támogatásokról szóló beszámolót. 
 
A képviselı-testület a beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a megítélt munkahely-teremtési támogatások ellenırzését 
folytassa, amelynek eredményérıl tájékoztassa a képviselı-testületet. 
 
Határid ı:  2013. szeptember 30. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 

12. sz. napirend 
 

Tájékoztató közoktatási intézmények mőködésérıl 
Elıadó:  Polics József    polgármester 
Meghívott:  dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet Bm-i Int. Kp. Igazgató 
   dr. Hoppa József   KOÖK mb. igazgató 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 



 
 

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

121/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sport bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a közoktatási 
intézmények mőködésérıl szóló tájékoztatót. 
 

1. A képviselı-testület utólagosan jóváhagyja az elıterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ és a 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás között a középfokú oktatás 
feladat-ellátása és finanszírozása tárgyában kötött megállapodást. 
 

2. A képviselı-testület a 46/2011. (III. 31.) számú határozatának 1. pontját továbbra 
is fenntartja és az alapfokú mővészetoktatás feladatát ellátó, a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézményét 
át kívánja adni a feladat ellátására kötelezett megyei kormányhivatalnak.  
 

3. A képviselı-testület a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézményének finanszírozását 2012-es költségvetési évben 
biztosítja. A képviselı-testület az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény mőködéséhez 2013. évben nem tud forrást biztosítani. 
 

4. Komló Város Önkormányzata – mint 3.000 fı lakosságszámot meghaladó 
önkormányzat – a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC törvény 97. § (24) 
bekezdés b.) pontja értelmében kifejezi azon szándékát, hogy az Nkt. 74.§ (4) 
bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó 
és ingatlan vagyon mőködtetését a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl, tehát 
2013. szeptember 1-jétıl nem képes vállalni.  
 

5. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy értesítse az intézményfenntartó 
központot a képviselı-testület szándékáról.  

 
Határid ı: értelem szerint  
Felelıs: Polics József  polgármester 



 
 

1. 



 
 



 
 

 



 
 

13. sz. napirend 
 

7/1997. (III.11.) Ökr. rendelet felülvizsgálata 
Elıadó: dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
 
(dr. Makra Istvánné visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület - a jegyzı elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a 7/1997. (III.11.) Ökr. rendelet 
felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet III. fejezetében és az átmeneti 
rendelkezésekben meghatározottak szerint Komló Város Önkormányzat 7/1997. (III. 11.) 
számú, a fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj 
és tandíj összege megállapítására és fizetésének szabályozására vonatkozó rendeletét 
felülvizsgálta és az Emberi Erıforrások Minisztériuma közoktatásért felelıs helyettes 
államtitkára tájékoztatóját is figyelembe véve a rendeletet nem módosítja. 
 
 
 

14. sz. napirend 
 
DDOP-2.1.3/A B C-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment 
szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése címő pályázat 
benyújtása 
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: 
 

123/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése és a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a DDOP-2.1.3/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, 
DDOP-2.1.3/C-12 kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment 
szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” címő pályázat benyújtása 
tárgyú elıterjesztést. 
 

1. A képviselı-testület támogatja, hogy a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület 
pályázatot nyújtson be a DDOP-2.1.3/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, DDOP-2.1.3/C-12 
kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és 
turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” címő kiírásra 58.823.000 forint 
projektköltség 85%-os támogatásának elnyerésére. 
 

2. A képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a helyi TDM szervezetben 
résztvevı teljes jogú tag önkormányzatként a szervezet kiszámítható mőködésének 
érdekében a projekt megvalósítási idıtartamára és a fenntartási idıszakra, azaz a 
projekt befejezésétıl számított 5 éven keresztül az állami hozzájárulással 
megnövelt mindenkori beszedett idegenforgalmi adó (IFA) minimum 20%-ának 
megfelelı mértékő, de legfeljebb 4 millió forint összegő támogatást biztosít évente 
a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és mőködési feladatainak ellátására. 

 
3. A képviselı-testület az 1. pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében az ott 

meghatározott összköltség 15%-ának megfelelı, azaz 8.823.000 Ft. összegő 
támogatást biztosít pályázati saját erı fedezetéül a Mecsek-Hegyhát Turisztikai 
Egyesület részére az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére. 

 
4. Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor az 

elıirányzatot vegye figyelembe. 
 

Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:      Polics József    polgármester 
        Kupás Tamás Levente  alpolgármester 
        dr. Vaskó Ernı címzetes  fıjegyzı 

 
 
 
 
 
 



 
 

15. sz. napirend 
 
Turisztikai attrakciófejlesztés – DDOP-2.1.1/AB-12-tárgyú 90/2012. (VI.21.) sz. Kt. 
határozat módosítása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Végh Ildikó  Múzeum és Könyvtár igazgató 
 
(dr. Barbarics Ildikó kiment a terembıl, 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 egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú, 90/2012 
(VI.21.) sz. Kt. határozat módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület 90/2012. (VI. 21.) számú határozatának 1-3 pontjai az alábbiak 
szerint kerülnek módosításra: 
 

1.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény pályázatot nyújtson be a Dél-
dunántúli Regionális Operatív Program „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése” címő, DDOP-2.1.1/A.B-12 kódszámú pályázati konstrukcióra 
406.246.202 forint összköltséggel.  
 

2.) A képviselı-testület felhatalmazza a Komló Város Önkormányzat József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Győjtemény igazgatóját a pályázat elkészítésére és a 
pályázathoz kapcsolódó megállapodások, nyilatkozatok aláírására. 

 
3.) A képviselı-testület a projekt elıkészítési munkálataira 900.000 forint + ÁFA 

összegben forrást biztosít, mely kiadás fedezete a 2012. évi költségvetés 
„Tervezési keret” elıirányzat terhére biztosítja, melyet intézményi 
finanszírozásként (beruházási célú) biztosít az intézmény számára.  

 



 
 

A képviselı-testület 90/2012. (VI. 21.) számú határozata az alábbi pontokkal kerül 
kiegészítésre: 
 

4.) A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Győjtemény az önkormányzat tulajdonában lévı 2437 hrsz.-ú kivett 
múzeum, könyvtár és udvar megnevezéső ingatlanon, továbbá 3837 hrsz-ú kivett 
színház és udvar megnevezéső ingatlanon az 1. számú melléklet szerinti 
helyszínrajzon jelzett 3528,06 m2 területen, a 0627/1 hrsz-ú kivett árok, valamint a 
1491 hrsz-ú kivett közút ingatlanon a projektben meghatározott fejlesztést 
végrehajtsa, a megvalósuló infrastrukturális fejlesztést aktiválja, illetve azt 
legalább a fenntartási idıszak végéig fenntartsa.  

 
5.) A képviselı-testület eredményes pályázat esetén a József Attila Városi Könyvtár és 

Muzeális Győjtemény számára biztosítja a projekt elıfinanszírozásához szükséges 
költségeket az önkormányzati költségvetés céltartalékának terhére.  
 

6.) A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı költségvetési 
rendelet módosításakor a változások átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
 
Határid ı: 2012. október 1. 
Felelıs: Polics József  polgármester  
    dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı (a 6. pont tekintetében) 

   Végh Ildikó  igazgató (a 2. pont tekintetében) 
 
 
 

16. sz. napirend 
 
Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriuma személyi változásai 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Tóth Ferenc   

   Krausz Bernadett 
   Osváth Tiborné 
 
(dr. Barbarics Ildikó visszaérkezett a terembe, Jégl Zoltán érintettsége miatt nem vett részt 
a szavazásban, szavazott 12 képviselı.) 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport-, valamint a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 



 
 

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

125/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester és a Kuratórium elnökének elıterjesztésébıl, az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a pénzügyi, jogi, és ellenırzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítvány örökös tiszteletbeli elnöki tisztségére vonatkozó javaslatot, valamint a 
kuratóriumi tagságot érintı változásokat. 
 
A képviselı-testület a többi alapítóval egyetértésben létrehozza az örökös tiszteletbeli 
elnöki tisztséget. Egyetért azzal, hogy Tóth Ferenc a Kodály Zoltán Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány örökös tiszteletbeli elnöke legyen. 
 
Elfogadja Osváth Tiborné kuratóriumi tagságról történı lemondását. Jégl Zoltánt a 
kuratórium tagjának választja.  
 
A kuratórium tagjává választja továbbá Krausz Bernadettet, aki jelenleg a kuratórium 
titkári feladatait látja el.  
 
A kuratórium létszámát 10 fıre emeli.  
 
A képviselı-testület a mellékelt egységes szerkezető alapító okiratot elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a változásoknak a 
Pécsi Törvényszék nyilvántartásában történı bejegyzése érdekében. 
 
Határid ı:    értelem szerint 
Felelıs:  Polics József  polgármester 



 
 

A L A P Í T Ó   O K I R A T 
 
 
Komló Város Önkormányzata, a Közösségek Háza, valamint Páll Lajos Komló, Mecsekfalu 21. 
szám alatti lakos, mint magánszemély a városban kétévenként megrendezésre kerülı Kodály 
Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál kitőzött céljainak elérése, feladatának maradéktalan 
teljesítése érdekében 
 
KODÁLY ZOLTÁN NEMZETKÖZI GYERMEKKÓRUS FESZTIVÁL  ALAPÍTVÁNY-t 

hoz létre. 
 
Az alapítvány nyitott, ahhoz valamennyi magyar és külföldi jogi személy, gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, állampolgár, bármilyen magyarországi és külföldi közösség kapcsolódhat, ha 
a jelen alapítvány-rendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni 
kívánja, beleértve az ellenszolgáltatás nélkül végzett személyes munkát is. 
 
Az alapítvány céljai és feladatainak teljesítése érdekében kész együttmőködni minden olyan 
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetıleg aki a közös célok megvalósításán 
munkálkodik. 
 
Az alapítvány mőködése nyilvános, munkája során épít a támogatók kezdeményezésére, 
javaslataira.  
 
l.) Az alapítvány neve: KODÁLY ZOLTÁN NEMZETKÖZI 
 GYERMEKKÓRUS FESZTIVÁL ALAPÍTVÁNY 
 
2.) Az alapítvány székhelye: 
 Komló Város Önkormányzat  
 Közösségek Háza 
 Komló, Városház tér 3. 
 
3.) Számlavezetı pénzintézet: OTP Rt. Komlói Fiókja 
 
4.) Az alapítvány jogi személy. 
 
5.) Az alapítvány közhasznú szervezet. Közhasznúsági tevékenysége a közhasznú 

szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § c/5. pontjában meghatározott kulturális 
tevékenység. 

 
6.) Az alapítvány célja: 
 

• Elısegíteni Komló város ének- és zenekultúrájának kiteljesítését, a nagyhírő fesztivál 
támogatásával, 

• megismertetni és népszerősíteni Kodály Zoltán mőveit és munkásságát, 
• baráti kapcsolatok teremtése, ápolása a népek barátsága gondolat gyakorlati 

megvalósítása Bartók és Kodály elképzelései alapján, 



 
 

• más népek kórusmővészetének megismerése, illetve a magyar kórusmővészet más 
népekkel való megismertetése, 

• lehetıség teremtése a kortárs kórusmővészet bemutatására. 
7.) Az alapítvány mőködése során céljai megvalósítása érdekében 

• gazdálkodik vagyonával, 
• együttmőködik más hasonló célú belföldi és külföldi alapítványokkal, külön 

megállapodás alapján gazdálkodó és egyéb szervekkel. 
Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı 
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

 
8.) Az alapítvány közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem támogathat. 

Az alapítvány pártoktól független társadalmi kezdeményezés, pártoknak támogatást nem 
nyújt és nem fogad el, országgyőlési képviselı jelöltet nem állít és nem támogat. 

 
9.) Az alapítvány mőködése: 
 
 a.) Az alapítvány szervei: 
 

Az alapítvány legfıbb döntéshozó, illetve képviselı szerve a kuratórium. 
 

A kuratórium gondoskodik az alapítványi vagyon hatékonyabb mőködtetésérıl, a 
jogszabályoknak megfelelı gyarapításáról. Az összes jövedelem csak az alapítvány 
céljainál megfogalmazott körben használható fel. 

 
A kuratórium tagjainak száma: 10 fı. 
A kuratórium elnöke:  dr. Makra István Edéné Komló, Majális tér 8. 
 
tagjai: Páll Lajos Komló, Mecsekfalu 21. 
 Hoffmann Mátyásné Komló, Iskola u.47.  
                                             Tóth Ferenc Komló, Köztársaság u. 21. 

 Csík Istvánné  Komló, Vértanúk u. 7. 
 Jégl Zoltán Komló, Mecsekfalu 55. 
 id. Rajnai Attila Komló, Damjanich u. 22. 
 Horváth Lászlóné  Komló, Borbála u. 3. 
 Páva Zoltán Komló, Alkotmány u. 42. 
                                                         Krausz Bernadett         Komló, Attila u. 28. 
 

A kuratórium tisztségviselıinek összeférhetetlenségére az 1997. évi CLVI tv. 8. és 9. §-
ában írt szabályokat kell alkalmazni. 

 Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, 
élettársa a kuratórium tevékenysége alapján kötelezettség vagy felelısség alól 
mentesülhet, vagy bármilyen más elınyben részesülhet, illetve a megkötendı 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 



 
 

 A közhasznú szervezet megszőnését követı 2 évig nem lehet az alapítvány vezetı 
tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszőntét követı 2 évben legalább 1 évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl 
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 A kuratórium tagja bejelenteni köteles az érintett közhasznú szervezetnél, ha ilyen 
tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratórium elnöke, titkára 
és tagjai aláírásukkal igazolják, hogy velük szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, 
illetve bejelentési kötelezettségüket tudomásul veszik. 
A kuratórium elnöke dr. Makra István Edéné Komló, Majális tér 8. sz. alatti lakos, titkára 
Krausz Bernadett Komló, Attila u. 28. sz. alatti lakos. 

 
Az alapítványt a kuratóriumi ülések közötti idıben a kuratórium döntéseivel összhangban 
az elnök, távollétében a titkár képviseli. 

 
Az alapítvány jelenlegi  képviselıi:  

 
dr. Makra István Edéné                Komló, Majális tér 8. sz. alatti lakos 
Krausz Bernadett                           Komló, Attila u. 28. sz. alatti lakos. 

 
Az alapítvány nevében az elnök, távollétében a titkár jogosult egy személyben aláírni. 
Az alapítvány csekkszámlája felett a kuratórium elnöke és titkára együttesen rendelkezik, 
illetve felhatalmazottjuk jogosult rendelkezni. 

 
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart, amelyet az 
ülés elıtt legalább 5 nappal kell a tervezett napirend feltüntetésével összehívni. A 
kuratórium üléseit az elnök hívja össze, a meghívó kiküldésérıl a titkár gondoskodik. A 
kuratórium ülését az elnök, távollétében a titkár vezeti.  
A titkár gondoskodik a jegyzıkönyv készítésérıl, amelyet az elnök, illetve a titkár, 
valamint egy kuratóriumi tag ír alá.  
A kuratórium határozatképességéhez tagjai többségének jelenléte szükséges. Döntéseit 
nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. 
Minden tagot egy szavazat illet meg, szavazategyenlıség esetén a kérdést ismét 
szavazásra kell bocsátani és az esetleges újabb szavazategyenlıség esetén a javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni. 
Nem vehet részt a kuratórium döntéshozatalában az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a döntés alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, 
vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 
érdekelt. 
A kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet, a hozott döntésekrıl nyilvántartást kell vezetni. Az 
ülés jegyzıkönyvének és a nyilvántartásnak az elkészítésérıl az elnök gondoskodik. A 
jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a megjelentek nevét, a napirendeket, a tanácskozás 
lényegét, a szavazati arányt, továbbá a hozott döntést a támogatók és ellenzık 
számarányának megjelölésével. 
 
 
 
 



 
 

A kuratórium által hozott döntésekrıl nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia 
kell a döntés keltét, számát, tartalmát, a szavazati arányt, valamint a döntés 
nyilvánosságra hozatalának módját. A kuratórium döntésérıl az elnök 8 napon belül, 
írásban értesíti az érintetteket. A döntést a „Komlói Újság” útján közzé kell tenni. A 
kuratórium tagjai, a támogatók, valamint e személyek hozzátartozói - a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesülhetnek. 
 
Az alapítvány és a kuratóriummőködésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, arról a 
kuratórium elnökétıl szóban vagy írásban tájékoztatást kérhet. A kuratórium ülései 
nyilvánosak, az ülésekrıl, a szervezet mőködésérıl, szolgáltatásai igénybevételének 
módjáról, továbbá a tevékenységérıl készült beszámolóról az elnök a „Komlói Újság” 
útján tájékoztatja a lakosságot. 
 
 
Az alapítók létrehozzák az örökös tiszteletbeli elnöki tisztséget. 
 
Tóth Ferenc korábbi elnököt örökös tiszteletbeli elnöknek nevezik ki az alapítvány 
érdekében kifejtett munkájáért. 

 
 b.) Az alapítvány gazdálkodása: 
 

Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, az alapítványhoz 
csatlakozó adományozók által meghatározott, a kuratórium által elfogadott feltételek 
keretei között a kuratórium dönt. 

  
 Az alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot nem haladja meg. 
 Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.  

Az alapítók által bevitt vagyonnak csak kamathozadékai használhatók fel. A társult 
vagyon a kuratórium döntése szerint kerül felhasználásra. 

 A kuratórium köteles pályázatot kiírni, ha az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatás 
összege az évi 1 millió forintot meghaladja. 
Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten, az alapítványok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével kell nyilvántartani. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány 
által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık. Az alapítvány 
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a „Komló Újság” útján 
nyilvánosságra kell hozni. 
Az elnök évente köteles beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni, és ezek 
közzétételérıl gondoskodni. E jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére 
másolatot készíthet. 
A kuratórium feladata az alapítvány vagyonának kezelése és az alapítvány célja szerinti 
felhasználása.  
 
 
 



 
 

A kuratórium kizárólagos hatásköre:  
• az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása, 
• döntés a közalapítvány vagyona felhasználásáról, 
• közhasznúsági jelentés elfogadása, 
• a célok megvalósítása érdekében pályázat benyújtása, sikeres pályázat esetén az 

elnyert támogatás felhasználásáról való döntés, 
• az éves pénzügyi beszámoló elfogadása. 

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, a költségvetési 
támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti 
juttatások kimutatását, a helyi önkormányzattól, a központi költségvetési szervtıl, az 
állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától, mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét, a kuratórium vezetı 
tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, az alapítvány által végzett 
közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. 
A kuratórium köteles pályázatot kiírni, ha az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatás 
összege az évi 1 millió Ft-ot meghaladja. 
 

10.) Az alapítók az alapítvány létrejöttét követı 30 napon belül az alapítvány  rendelkezésére 
bocsátják az alábbi vagyont: 
 
 a.) Komló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 50.000 Ft-ot, 
 
 b.) Komló Városi Mővelıdési Központ: 50.000 Ft-ot, 
 
 c.) Páll Lajos, mint magánszemély: 50.000 Ft-ot. 
 

Az alapítvány vagyonrészévé válnak a késıbbiekben az alapítványhoz csatlakozó bel- és 
külföldi jogi és természetes személyek, társaságok, közösségek feltétel nélküli, valamint a 
kuratórium által elfogadott feltételhez kötött, meghatározott célra rendelt pénzbeni és 
dologi adományai. 

 
11.) Az alapítvány határozatlan idıre alakul. Megszőnés esetén az alapítványi vagyon az 

alapítók által meghatározott kulturális, mővelıdési és oktatási célokra használható. 
 
12.) Az alapítók fenntartják maguknak az alapító okirat módosításának jogát. 
 
13.) Az alapító okirat a Baranya Megyei Bíróság bejegyzésre köteles. 
 A bejegyeztetésrıl a kuratórium titkára gondoskodik. 
 
Komló, 1999. február 22. 
 

Horváth Lászlóné                 Páva Zoltán 
  Közösségek Háza       polgármester 
      vezetıje 
        Páll Lajos 
      magánszemély 



 
 

Z á r a d é k: 
 
Jelen alapító okirat Komló Város Önkormányzata képviselı-testülete 60/1998. (III.26.) KTH sz., 
100/1998. (V.28.) KTH sz., 6/1999. (I.28.) KTH sz., 52/1999. (IV.29.) KTH sz., 
102/1999.(VII.1.) KTH sz., 159/2002. (XI.14.) KTH. sz., 182/2003. (IX.25.) KTH. sz. 228/2003. 
(IX.27.)KTH sz., a 26/2004. (II.26.)  KTh, a. 183/2008. (XII.11.) KTH sz. és a 95/2012.(VI.21.) 
sz. és                                            határozattal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 
 
Komló, 2012. szeptember 
 
Horváth Lászlóné        Polics József 
Közösségek Háza                  polgármester 
     vezetıje 
           

Páll Lajos 
magánszemély 

 
 
 

17. sz. napirend 
 
Az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
(Kupás Tamás Levente kiment a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 12 fı.) 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér (bizottsági elnök) véleménye szerint nagyon nehéz lesz betartatni az új 
rendeletet. Egyértelmővé és ismertté kell tenni, hogy az állattartóknak mihez van joga és 
milyen állattartási feltételeket kötelesek biztosítani és betartani. Azoknak, akik nem 
tartanak állatot, ott azt kell ismertté tenni, hogy mit kell elviselni és mit nem.  
Az Eszperantó téri kutyafuttatót nem javasolja a bizottság. 
 
Mátyás János véleménye szerint több figyelmet kellene szentelni az emberek 
védelmének is. Nem támogatja az elıterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 11 
igen, 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 



 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
18/2012. (IX.26.) 

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

AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. Értelmezı rendelkezések 

1. § 
 

1.  Állat: a mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 
jogszabály szerint 

 
2. Kedvtelésbıl tartott állat: a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló jogszabály szerint 
 
3.  Prémesállat: a mezıgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 

szóló jogszabály szerint 
 

2. Állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése 
2. § 

 
(1) Kertvárosias lakóövezet (Lke) területén baromfi-, nyúl-, prémes állat- és galamb 

tartására szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények elhelyezésénél 
alkalmazandó védıtávolságok: 

  
a) 50 db-ig lakóépülettıl 6 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 1 m, 

 
b) 100 db-ig lakóépülettıl 10 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 1 m, 

 
c) 200 db-ig lakóépülettıl 16 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 1 m, 

 
d) 200 db felett lakóépülettıl 20 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 1 m. 

 
 



 
 

(2) Falusias lakóövezet (Lf) területén baromfi-, nyúl-, prémes állat- és galamb tartására 
szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények elhelyezésénél alkalmazandó 
védıtávolságok: 

  
a) 50 db-ig, lakóépülettıl 6 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 1 m, 

 
b) 100 db-ig, lakóépülettıl 10 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 1 m, 

 
c) 200 db-ig, lakóépülettıl 16 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 1 m, 

 
d) 200 db felett, lakóépülettıl 20 m, ásott kúttól 10 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 1 m. 

 
(3) Falusias lakóövezet (Lf) területén a (2) bekezdésen nem nevesített állat, továbbá

 állattartó építményhez kötött kedvtelésbıl tartott állat tartására szolgáló épületek, 
helyiségek és melléképítmények elhelyezésénél alkalmazandó védıtávolságok: 

 
a) 5 db-ig, lakóépülettıl 10 m, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 2 m, vízvezetéktıl, kerti csaptól 3 m, 
 
b) 10 db-ig, lakóépülettıl 15 m, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 5 m, csatlakozó 
vízvezetéktıl 2 m, vízvezetéktıl, kerti csaptól 3 m, 
 
c) 20 db-ig, lakóépülettıl 20 m, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 2 m, vízvezetéktıl, kerti csaptól 3 m, 
 
d) 20 db felett, lakóépülettıl 25 m, ásott kúttól 15 m, fúrt kúttól 5 m, 
csatlakozó vízvezetéktıl 2 m, vízvezetéktıl, kerti csaptól 3 m. 

 
 

3. Ebek futtatására kijelölt területek 
3. § 

 
Ebet futtatni Komló Város területén kizárólag az alábbi területeken lehet: 
 
 a) 3105/23 hrsz-ú területen  

    (Kazinczy utca és Hunyadi utca között, Irinyi utcai garázsok mellett), 
 

b) 552 hrsz-ú területen  
    (Belváros, Eszperantó tér - Vasúti pálya között), 
 



 
 

c) 030/5 hrsz-ú területen  
     (Kökönyös-Nyugat, Vásártér), 
 

 d) 1239/31 hrsz-ú területen  
       (Kökönyös-Kelet KBSK Sporttelep  mellett), 
 

 e) 1521/50 hrsz-ú területen  
     (Körtvélyes, "Sík" italbolt alatti területen), 
 

f)  0226 hrsz-ú területen  
     (Somág, Bocskai u. 53. mögötti volt szemétlerakó-hely), 
 

g) 344 hrsz-ú területen  
    (Anna-akna, volt Tanbányával szemben), 
 

h) 3072 hrsz-ú területen  
     (Zrínyi téri buszmegálló melletti terület), és 
 

i) 3881/49 hrsz-ú terület  
(Szilvás, Cseresznyák dőlıbe vezetı úton lévı garázsok mögötti terület). 

 
 
 

4. Záró rendelkezések 
4. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 

5. § 
 
Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének az állatok tartásáról 
szóló 20/1993. (VI.12.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
Komló, 2012. szeptember 25. 

 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 
 
 
 



 
 

18. sz. napirend 
 
Belsı ellenırzési terv módosítása 
Elıadó:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
(Kupás Tamás Levente visszaérkezett a terembe, a jelenlévı képviselık száma 13 fı.) 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
126/2012. (IX.25.) határozat 

 
A képviselı-testület – a jegyzı elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta a 2012. évre vonatkozó belsı ellenırzési terv 
módosítását. 
 
A képviselı-testület a 2012 évi módosított ellenırzési tervet az 1. sz. mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

 



 

1. sz. melléklet 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2012. ÉVRE VONATKOZÓ 

ÉVES ELLENİRZÉSI TERVE 

 

Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, id ıpontja  Ellenırzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, 
idıpontja 

 
 
 
 
 
 
Elemzések, általános felmérések 
Komló Város Önkormányzat  
2012. évi belsı ellenırzési tervének elkészítéséhez 

 
Kockázatelemzés Komló Város Önkormányzat  
belsı ellenırzési terveinek elkészítéséhez 
(Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez,  
Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során, 
Kockázatelemzés eredménye) 
 
 
Készült: 2011. október 8. 
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Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe, id ıpontja  Ellenırzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, 
idıpontja 

 
Készült: 2011. október 08. 
 
 
 

 
A folyamatok kockázata és ellenırzése Komló Város 
Önkormányzatának belsı ellenırzési terveihez 
 
Készült: 2011. október 8. 
 
Kockázatelemzés összesítése Komló Város Önkormányzatának 
belsı ellenırzési terveihez 
 
Készült: 2011. október 8. 
 

 

Ellenırzendı 
folyamatok és 

szervezeti egységek 

Az ellen ırzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenırzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenırzött 

idıszak) 

Azonosított kockázati 
tényezık (*) 

Az ellen ırzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenırzés 
ütemezése 

(***) 

Erıforrás 
szükségletek 

(****) 
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Valamennyi normatív állami 
támogatást igénybe 
intézmény  
 
2011. évi normatív állami 
hozzájárulások 
elszámolásához kapcsolódó 
– intézmények által a 
Polgármesteri Hivatal felé 
történı - adatszolgáltatások  
 
 
 

 
 
 
Cél:  az állami támogatások 
szabályszerő igénylésének és 
felhasználásának a biztosítása, 
külsı vizsgálatok során jogtalan 
igénylések miatti visszafizetési 
kötelezettségek, kamatterhek 
megelızése 
 
Tárgya:  a 2011. évben Komló 
Város intézményei által 
igénybevett normatív állami 
hozzájárulások 
(költségvetési törvény 3. számú 
melléklete szerinti normatív 
állami hozzájárulások) 
 
Terjedelme:  Komló Város 
Önkormányzata  
(Polgármesteri Hivatal, ill. 
kapcsolódóan valamennyi 
állami támogatást igénybe vevı 
intézmény) 
 
Idıszak:  2011. év 
 
 

 
Az intézmények 
adatszolgáltatásának nem 
megfelelıen dokumentálása. 
 
Az adatszolgáltatásban nem a 
ténylegesen figyelembe vehetı 
adatok szerepeltetése, így a 
Polgármesteri Hivatal esetlegesen 
nem tud eleget tenni pontosan 
elszámolási kötelezettségének.  
 
Az igénylés, elszámolás 
feltételeinek nem teljes körő 
teljesítése. 
 
Az elıírt nyilvántartások nem 
vezetése, a szükséges 
dokumentumok hiánya. 
 
A jogosulatlan igénybevétel külsı 
ellenırzés során történı feltárása. 
 
Többletigénylés, visszafizetési és 
kamatfizetési kötelezettség. 
Szabályszerően igénybe vehetı 
források le nem igénylése. 
 
A költségvetési törvény folyamatos 
változtatásai nem kerülnek 
figyelembe vételre. Az intézmény 
összevonások következtében nem 
megfelelı az adatszolgáltatás és az 
információáramlás kialakulása. 
 

 
 
 
 
 
 

Pénzügyi-
szabályszerőségi 
ellenırzés 
 
 
- pénzügyi, számviteli 
és statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerzıdések, 
programok elemzése és 
értékelése; 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012. január-
február 
 
Jelentés: 
 
2012. március 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 revizori nap 
 
 

(1 vizsgálatvezetı, 
 2 ellenır) 

 
 



 
 

 84

Ellenırzendı 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellen ırzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenırzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenırzött 

idıszak) 

Azonosított kockázati 
tényezık (*) 

Az ellen ırzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenırzés 
ütemezése 

(***) 

Erıforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 
 
 
Komló Város 
Önkormányzatának 
közbeszerzéshez 
kapcsolódó 
gazdasági 
folyamatai 
 
 

 
 
 
 
Cél:  a közbeszerzésekre 
vonatkozó elıírások teljes 
körően betartásra kerüljenek, 
megfelelı kontrollfolyamatok 
mőködjenek, külsı ellenırzések 
által feltárt hiányosságok 
megszüntetése  
 
Tárgya:  2010-2011. évben 
lefolytatott közbeszerzési 
eljárások, közbeszerzéshez 
kapcsolódó feladatok 
 
Terjedelme: Komló Város 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala közbeszerzési eljárásai, 
adatszolgáltatásai 
 
Idıszak:  2010-2011. év 

 
 
 
 
A közbeszerzéshez kapcsolódó 
feladatok nem megfelelı 
szervezése, szabályozása, 
kontrollfolyamatok hiánya. 
 
Külsı ellenırzések által feltárt 
hiányosságok. 
 
A források gazdaságtalan, 
szabálytalan felhasználása. 
 
A beszerzések, beruházások nem 
szabályszerő bonyolítása. 
 
Közbeszerzési törvény elıírásainak 
figyelmen kívül hagyása. 
 
Jogszabályi változások figyelmen 
kívül hagyása. 
 
Adatszolgáltatások nem teljesítése, 
ill. nem pontos teljesítése. 
 

 
 
 
 

Pénzügyi és 
szabályszerőségi 
ellenırzés 
 
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és értékelése; 

 
- pénzügyi, számviteli és 
statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerzıdések, programok 
elemzése és értékelése; 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012. március-
április 
 
 
Jelentés: 
 
2012. április  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 revizori nap 
(1 vizsgálatvezetı, 

 1 ellenır) 
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Ellenırzendı 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellen ırzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenırzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenırzött 

idıszak) 

Azonosított kockázati 
tényezık (*) 

Az ellen ırzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenırzés 
ütemezése 

(***) 

Erıforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komlói Főtıerımő 
Zrt.  
 
Pénzügyi-gazdasági 
vizsgálat 
utóellenırzése 
 
 
 

 
 
 
 
Cél:  A mőködés során a 
gazdaságosság, hatékonyság, 
szabályszerőség 
követelményeinek érvényesítése 
 
 
Tárgya:  Kiadások és bevételek 
alakulása  
 
 
Terjedelme:  Komlói Főtıerımő 
Zrt., (az önkormányzat többségi 
irányítást biztosító befolyása 
alatt mőködı gazdasági 
társaság, az Ötv. 92. § (11) b. 
alapján) 
 
Idıszak:  Aktuális állapot szerint 
 

 
 
 
 
 
A nem megalapozott 
döntéshozatalban rejlı kockázatok 
az Önkormányzat részérıl 
megfelelı információk hiányában. 
 
A gazdaságos, hatékony, 
szabályszerő gazdálkodás 
feltételeinek nem megfelelı 
megteremtése. 
 
Kontrollfolyamatok hiánya. 
 
A tulajdonosi (önkormányzati) 
elvárások érvényesítésében rejlı 
kockázatok. 
 

 
 

 
Pénzügyi 
szabályszerőségi- 
ellenırzés 
(utóellenırzés) 

 
 

- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 

 
- pénzügyi, számviteli és 
statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerzıdések, programok 
elemzése és értékelése; 
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és értékelése; 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2012. április-
május 
 
Jelentés: 
 
2012. május 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

28 revizori nap 
(1 vizsgálatvezetı, 
 1 ellenır) 
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Ellenırzendı 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellen ırzésre 
vonatkozó  stratégia 

(ellenırzés célja,  tárgya, 
terjedelme, ellenırzött 

idıszak) 

Azonosított kockázati 
tényezık (*) 

Az ellen ırzés 
típusa és 

módszerei (**) 

Az 
ellenırzés 
ütemezése 

(***) 

Erıforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
Komló Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala, Komló 
Város 
Önkormányzat 
Városgondnoksága, 
a „Kökönyösi 
Oktatási Központ” 
Szakközépiskola és 
Komló Város 
Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó 
Szervezete, 
valamint a 
gazdálkodási körébe 
integrált önállóan 
mőködı 
intézmények   
 
Alapító okiratok 
felülvizsgálata 
 
 

 
 
 
 
 
Cél:  Az alapító okiratok 
tartalmának felülvizsgálata, 
valamint javaslat a 
módosításukra a jogszabályi 
elıírások figyelembevételével.  
 
Tárgya:  Alapító okirat 
 
 
Terjedelme:   
Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala, Komló 
Város Önkormányzat 
Városgondnoksága, a 
„Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola és Komló 
Város Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezete, valamint a 
gazdálkodási körébe integrált 
önállóan mőködı intézmények   
 
 
 
Idıszak:  Aktuális állapot szerint 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az intézményekre vonatkozó 
jogszabályi elıírások nem megfelelı 
alkalmazása.  
 
Jogszabályi változások figyelmen 
kívül hagyása. 
 
Kontrollfolyamatok hiánya. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szabályszerőségi- 
ellenırzés 

 
 

- dokumentumok  
vizsgálata. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2012.október-
november  
 
Jelentés: 
 
2012.november 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
20 revizori nap 
(1 vizsgálatvezetı, 
 1 ellenır) 
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A vizsgálandó 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

A tanácsadásra 
vonatkozó  stratégia 

(tanácsadás célja,  tárgya, 
terjedelme, idıszak) 

Azonosított kockázati 
tényezık (*) 

A vizsgálat típusa 
és módszerei (**) 

A vizsgálat 
ütemezése 

(***) 

Erıforrás 
szükségletek 

(****) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komlói Kistérség 
Többcélú 
Önkormányzati 
Társulás 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cél:  az esetleges 
feladatátszervezés 
gazdaságosságának 
alátámasztása 
 
Tárgya:  Kiadások alakulása az 
esetleges feladatátszervezés 
tükrében 
 
 
Terjedelme:  Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati 
Társulás és intézményei 
 
 
Idıszak:  2012.év 

 
 
 
 
 
 
A nem megalapozott 
döntéshozatalban rejlı kockázatok 
az Önkormányzat részérıl megfelelı 
információk hiányában. 
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó 
feladatok nem szabályszerő és 
hatékony ellátása.  
 
A gazdaságos, hatékony, 
szabályszerő gazdálkodás 
feltételeinek nem megfelelı 
megteremtése. 
 
Kontrollfolyamatok hiánya. 
 
 

 
 
 

 
Pénzügyi 
szabályszerőségi- 
ellenırzés 
 

 
- dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata; 

 
- pénzügyi, számviteli és 
statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerzıdések, programok 
elemzése és értékelése; 
 
- eljárások és 
rendszerek 
szabályzatainak 
elemzése és értékelése. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2012. 
november-
december 
 
 
Jelentés: 
 
2012. 
december 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
30 revizori nap 
(1 vizsgálatvezetı, 
 1 ellenır) 
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Az új Önkormányzati törvény törvénytervezete alapján 2012.évtıl jelentıs változások várhatóak az önkormányzati 
feladatellátás területén. Ennek értelmében a közoktatás kikerülhet az önkormányzat által ellátandó feladatok közül, 
valamint a Hivatali feladatellátáson belül is jelentıs változások várhatóak. A jegyzı úrral és a polgármester úrral 
történı egyeztetések eredményeként a Komló Város Önkormányzatára jutó 178 nap ellenırzési napból 50 napot 
tartalékoltunk a feladatátszervezéssel kapcsolatos feladatokra, tanácsadásra. Ehhez kapcsolódó feladatok várható 
kezdete 2012. június. Ezért az ellenırzési tervben 2012 júniusától konkrét ellenırzési feladatok nem kerültek 
meghatározásra. 

 
 
 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés 

dokumentumai. 
** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet és a belsı ellenırzési kézikönyv alapján. 
*** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellen ırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi erıforrás, mely az 

ellenırzésre való felkészülés és az ellenırzés idıtartamát is tartalmazza. 
 
 
 
Készítette: 
 
 
 
Komló, 2011. október 12.   
 Kınigné Paskó Edina 
 belsı ellenırzési vezetı 
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19. sz. napirend 
 
Erıs Hajnalka területvásárlási kérelme (Körtvélyesi telek-kiegészítés)  
Elıadó:  Polics József  polgármester  
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság a területet 250,- Ft/m2 áron javasolta 
értékesíteni. 
 
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: 

 
 

127/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – elrendeli az önkormányzati tulajdonú komlói 1521/68 hrsz-ú 
ingatlan megosztását. A megosztás során keletkezett kb. 36 m2 nagyságú – a földmérés 
során pontosítandó – területet forgalomképessé minısíti, és telek-kiegészítésként 
értékesíti az 1521/53 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Erıs Hajnalka (Komló, Cecília u. 7.) 
részére, azzal hogy az ingatlan megosztásával és értékesítésével járó valamennyi költséget 
a kérelmezı viseli. 
 
A terület vételárát a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság 250,-Ft/m2-ben (áfa 
mentes) határozta meg.  
 
Vevınek a terület vételárán és fenti költségeken felül meg kell téríteni a forgalmi 
értékbecslés díját (25.000,- Ft) is. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a megosztási vázrajz megrendelése és hatósági 
jóváhagyása, ezt követıen az adásvételi szerzıdés elkészíttetése, a vételár és értékbecslési 
díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

  Polics József  polgármester 
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20. sz. napirend 
 
Flóra u. 6. sz. alatti lakótelek visszavásárlása 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
  
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint gazdasági, településfejlesztési bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 

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

 
128/2012. (IX.25.) határozat 

 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Flóra u. 6. szám alatti lakótelek 
visszavásárlására vonatkozó elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület 1.179.000.- Ft összegért visszavásárolja Horváth Attila Komló, 
Függetlenség u. 8. szám alatti lakostól a komlói 1976/102 hrsz-ú 1179 m2 nagyságú 
„beépítetlen terület” megnevezéső ingatlant. 
 
A vételár fedezete a költségvetési rendeletben tervezett nem lakás célú ingatlan 
értékesítési bevétel egyezı összegő megemelésével keletkezı többlet bevételi elıirányzat, 
melyet a soron következı költségvetési rendeletmódosításkor át kell vezetni. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen az adásvételi szerzıdés 
elkészíttetése és a vételár kifizetése, továbbá az elıirányzat változások átvezetése 
ügyében. 
 
Határid ı: 2012. október 31. 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı  
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21. sz. napirend 
 
Rákbetegek Országos Szövetségének Komlói Tagszervezete (Új Nap Klub) helyiség 
használatba adási kérelme 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2012. (IX.25.) határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Rákbetegek Országos Szövetségének Komlói 
Tagszervezete (Új Nap Klub) kérelmét. 
 
A képviselı-testület egyetért azzal, hogy a Rákbetegek Országos Szövetségének Komlói 
Tagszervezete (Új Nap Klub) tevékenysége a helyiségek bérletérıl szóló 17/2011. (VI. 
24.) Ökr. sz. rendelet 20. § (3) bekezdés c.) pontja szerinti kiemelt társadalmi célnak, 
illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. §. (13) bekezdés szerinti 
közfeladatnak minısül ezért a Komló, Kossuth L. u. 97. sz. alatti 3613/A/95 hrsz-ú 10,39 
m2 alapterülető helyiséget ingyenesen a használatába adja iroda mőködtetése céljára, az 
alábbi feltételekkel: 
 

- A helyiség rezsiköltségei a használót terhelik. 
- A használati szerzıdés határozott idıre, 2012. október 1-tıl, 2014. szeptember 

30-ig (2 év) szól. A helyiségbérleti szerzıdés ismételten – több alkalommal is 
– megköthetı. 

 
Utasítja a jegyzıt, hogy gondoskodjon a használati szerzıdés elkészítésérıl. 
Felhatalmazza a Városgondnokság vezetıjét a szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: 2012. szeptember 30. 
Felelıs:  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
  Bogyay László Városgondnokság intézményvezetıje 
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22. sz. napirend 
 
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítása 
Elıadó:  dr. Vaskó Ernı  címzetes fıjegyzı 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési, valamint az egészségügyi és szociális bizottság az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

19/2012. (IX.26.)  
önkormányzati rendelete 

 
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL  

ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 
szóló 16/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet - a továbbiakban Rendelet - 

módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzatának képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § - ában, 32. § (1) bekezdésében, 32. § (3) 
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 
46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) 
bekezdésében, 92. § (1)–(2), 115. § (3) bekezdésében és a 140/C. § kapott felhatalmazás 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. §  
 

A Rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„ (3) A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján, az ügyfél rendkívüli 

élethelyzetének súlyosságára tekintettel átmeneti segélyt kell megállapítani az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelı kérelmezın túl annak a 
személynek, akinek a családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı esetén annak 200 
%-át nem haladja meg.” 
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A Rendelet 18.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (4) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlı 
esetben az (1) és (3) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól el lehet 
tekinteni.” 

 
2. § 
 

A Rendelet 22. § - a az alábbi (2), (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Komló városában a köztemetés helye a Komlói Köztemetı. 

 
(3) Közköltségen a helyben szokásos legolcsóbb, elsısorban hamvasztásos temetést kell 

elrendelni. 
 
(4) A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból 

részletfizetést engedélyezhet, illetve a megtérítéstıl részben vagy egészben 
eltekinthet, ha a kötelezett vagy családja megélhetését veszélyezteti, vagy számára 
aránytalanul nagy terhet jelent.” 

 
3. § 

 
A Rendelet a következı 17. alcímmel és a következı 27/A. – 27/B. § - sal egészül ki: 
 

„17. Szociális célú tőzifa juttatás 
 

27/A. § 
 

(1) Az önkormányzat rendelkezésére álló tőzifa mennyiség erejéig szociális célú tőzifa 
juttatás állapítható meg annak a kérelmezınek, akinek a háztarásában az egy fıre 
jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élı esetén annak 200%-át nem haladja meg, és a szociális 
törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik és a tőzifa beszerzésérıl más módon 
gondoskodni nem tud. 

 
(2) A kérelem elbírálásakor elınyben kell részesíteni a rendkívüli élethelyzetbe került, 

a kiskorú gyermeket nevelı, az idıs és a beteg kérelmezıt. 
 

(3) Szociális célú tőzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg 
legfeljebb 1 m3  mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában. 
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27/B. § 
 
(1) A szociális célú tőzifa juttatás iránti kérelmet a Családsegítı és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál írásban kell benyújtani minden év október 1. napjától november 15. 
napjáig.  

 
(2) A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a kérelmezı tartózkodási helyén 

környezettanulmányt készít. 
 
(3) A kihőlés és fagyhalál észlelése esetén a veszélyeztetettséget észlelı jelzırendszer 

tagjainak javaslata alapján a szociális célú tőzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is 
indulhat. A hivatalból indult eljárás esetén a szociális célú tőzifa juttatás 
megállapításának rendeletben meghatározott feltételeitıl el lehet tekinteni. 

 
(4) A szociális célú tőzifa juttatás iránti kérelmek elbírálásáról a Családsegítı és 

Gyermekjóléti Szolgálattal egyeztetést kell tartani. A kérelem elbírálása a 
polgármester hatáskörébe tartozik. 

 
(5) A tőzifa beszerzésérıl és szállításáról az önkormányzat gondoskodik.” 
 

4. § 
 
Ez a Rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba. 
 
Komló, 2012. szeptember 25. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernı 
 polgármester      címzetes fıjegyzı 

 
 
 

23. sz. napirend 
 
Interpelláció  
 
Az interpellációra és a kérdésre adott válasz e-mailen kiküldésre került (meghívóhoz 
csatolva.) 
 
Mátyás János képviselı Sikonda, Tölgyfa utca útburkolatának állapotával kapcsolatos 
interpellációjára, valamint a Komló város 2012. nyári vízfogyasztásával kapcsolatos 
kérdésére adott választ elfogadta. 
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Mátyás János véleménye szerint újra kellene tárgyalni a könyvtár épületében lévı 
helyiségek hasznosítását. A nem lakás céljára szolgáló helyiségeknél az övezeti 
besoroláson kellene változtatni. 
 
Polics József a könyvtár üres helyiségeinek hasznosításával kapcsolatban elmondta, ha a 
pályázat eredménnyel jár, akkor ez megoldódik. Felhívta jegyzı úr figyelmét, hogy a 
javasolt övezeti besorolást nézzék át és tárgyalja a testület valamelyik ülésén. 
 
 
A polgármester a nyilvános ülést 18 óra 3 perckor lezárta és a további napirendek 
tárgyalására zárt ülést rendelt el. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


