
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

2013. március 28-i rendkívüli ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Kupás Tamás Levente alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 12 fı képviselı, dr. Makra István Edéné és Simon János igazoltan van 
távol, Polics József szabadságon van. 
 
Az ülést 15 óra 03 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésrıl írott és digitális 
formában készül jegyzıkönyv. 
 
A napirend módosítására tett javaslatot. A 3. sz. napirendet elsıként tárgyalná a testület, a 
megjelent kökönyösi lakókra tekintettel. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirend módosítást, melyet a képviselı-testület kézfeltartással 12 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
 
Lakhatási integrációt modellezı szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek 
megvalósítására benyújtott projektterv módosítása 
 
Elıadó: Kupás Tamás Levente  alpolgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság és az Oktatási, kulturális és sportbizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
 
Schalpha Anett arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a lakossági fórum résztvevıi 
észrevételeket, javaslatokat tettek a lakhatási integrációs programmal kapcsolatban, mely 
javaslatokat beépítették a módosított projekttervbe. A városvezetés együttmőködik a lakossággal 
ebben a kérdésben. 
 
Mátyás János megkérdezte, hogy hány családot vonnak be a programba. 
 
Jégl Zoltán azt kérdezte, hogy kikkel egyeztettek az elıterjesztéssel és a programmal 
kapcsolatban. 
 
dr. Barbarics Ildikó  véleménye szerint az elıterjesztésbıl kiderül, hogy vannak még 
hiányosságok a pályázattal kapcsolatban. Kifogásolta, hogy az érintett családok nem lettek 
megkérdezve. Többen megkeresték ıt, mert nem szeretnének a jelenlegi lakóhelyükrıl elköltözni 
a betelepítések miatt. Milyen információkkal szolgálna az érintett területek lakóinak arról, milyen 



feltételekhez kell igazodniuk? 
 
Tasnádi László kérdése az volt, hogy miért nem készült elızetes hatástanulmány? Örömmel 
vette, hogy a régi Nagy László utcai óvoda helyén mégsem lesznek kialakítva a lakások. 
 
Kispál László megkérdezte, hogy ezek után milyen területeket érint majd lakásfelvásárlás? 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, már több fórumot is tartottak az üggyel kapcsolatban. Egy 
projektterv lett elfogadva, amely nem írta elı a hatástanulmány készítését. Széles körben történt 
egyeztetés. A szegregált környezetben élı emberek úgy válnának alkalmassá, hogy képzéseken, 
programokban vennének részt. Van, aki költözni szeretne - van, aki nem. A szegregált területeken 
nem lehet lakást vásárolni. 17 lakás megvételére lesz lehetıség. 
A tegnapi fórumon tájékoztatták a lakókat arról, hogy a továbbiakban nem érinti a Nagy L. úti 
volt óvoda épületét a tervezet. Az ott lakók érdekképviselet szerveztek, ezek után is szívesen 
várja észrevételeiket, javaslataikat a városvezetés.  
 
Mátyás János kérdezte, hány embert kívánnak bevonni a projektbe. 
 
Laho Andrea elmondta, hogy 8 család él Szállásfalun és 15 lakást használnak Sportvölgyben. A 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtıl szociális szakértı kerül bevonásra, 65 embert érint a projekt. 
A tervezetben csak ezek a területek szerepelhetnek a programban. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a késıbbiekben majd ezeket az adatokat is pontosítják.  
 
Tasnádi László elmondta, hogy ezt a pénzt munkahelyteremtésre is el lehetne költeni. Nem ért 
egyet a tervezettel.  
 
Mátyás János véleménye, ha ezeket az embereket sikerülne is integrálni, nem lesz mibıl élniük, 
mert nincs munkahelyük. Ebbıl az következne, hogy nem javulnának az életkörülményeik.  
Elhamarkodott döntésnek ítélte meg a programra való regisztrációt. Azt szeretné, ha úgy folyna a 
program, hogy abból késıbb ne legyen elégedetlenség. Arra kellene inkább költeni, hogy a 
meglévı lakóhelyüket felújíthassák. 
 
dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy a tervezet elıkészítésével sokkal többet kellett volna 
foglalkozni. Mi lesz azokkal, akik nem lesznek alkalmasak a programra? A folyamat az emberek 
között ellenségeskedést fog szülni. Tartózkodni fog a szavazáskor.  
 
Schalpha Anett elmondta, hogy ez a pályázat majd ezután lesz kiírva, így még nem is lehetnek 
tervek. A kiírás után kell majd a felmerült kérdéseket megvitatni.  
 
Kupás-Makrai Lívia  elmondta, hogy a lakossági fórumokon a tiltakozás mellett építı jellegő 
javaslatok is születtek. Kérte a lakóktól, hogy javaslataikat írásban tegyék meg. Az ügyben 
személyesen fog eljárni, folyamatos kapcsolattartással. Örült az ötleteknek és továbbra is várja 
akár az építı jellegő javaslatokat, akár a kritikákat is.  
 
Mátyás János jónak tartja, hogy a lakók kiálltak érdekeik mellett.  
 



Kispál László nem fogja megszavazni a tervezetet, mert elıkészítetlen, nem készült önálló 
hatástanulmány, és véleménye szerint az ilyen kényes ügyekben be kell tartani a 
munkamegosztást. 
 
Schalpha Anett ismertette, a pályázat menetét, a munkálatok sorrendjét.  
 
Kupás-Makrai Lívia  véleménye szerint, már az elején nemet kellett volna mondaniuk azoknak a 
képviselıknek, akik most nem akarják megszavazni. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, mi lesz a mai határozat sorsa? A Bama.hu oldalán megjelent cikkrıl 
tájékoztatta a képviselı-testületet, miszerint már a testületi ülés elıtt eldılt, hogy kivonják a 
tervezetbıl a volt Nagy László utcai óvoda épületét. 
 
Borbás Sándor egyetért azzal, hogy sokkal körültekintıbbnek kell lenni egy ilyen kényes 
kérdésben. Továbbra is regisztrálni szeretnének erre a pályázatra. Örül annak, hogy a lakosság 
kezdeményezése jó úton halad. Elfogadhatatlannak találja az ezzel kapcsolatos híreket. A média 
is felelıs a kialakult helyzetért, mert erısíti az elıítéleteket.  
 
Kispál László korainak találta a média felelısségre vonását. Véleménye szerint emberek 
életkörülményeibe avatkoznak bele ezért. körültekintıen kell eljárni az ügyben.  
 
Kupás-Makrai Lívia véleménye a hatástanulmánnyal kapcsolatban, hogy utólag könnyebb 
okosnak lenni.  
 
dr. Barbarics Ildikó  szerint, a média csak a munkáját végezte, nem kell a felelısséget rájuk 
hárítani. 
 
Schalpha Anett szerint a felelısségteljes munkavégzés mindenkire vonatkozik, nem hárítható 
másra.  
 
Borbás Sándor elmondta, hogy a lakosságot és a programban résztvevıket egyaránt érinti a 
kérdés. Sajnálja, hogy az ügyet politikai kérdésként kezelik a képviselık.  
 
Kispál László távozott az ülésrıl. A létszám 11 fı. 
 
Szarka Elemér úgy gondolja, hogy rengeteg teendı van addig, míg abból pályázat lesz. Számos 
hozzáértı van aki, a hatástanulmányt elkészíthetné. Az elhangzott hozzászólásokból kell 
építkezni. 
 
Kupás Tamás Levente véleménye szerint a jelenlegi döntésnek felelısségteljesnek kell lennie. 
Az elıterjesztés a már a városlakók érdekeit is tartalmazza, amely beépül a programba, miszerint 
a város különbözı pontjain vásároljon az önkormányzat lakásokat. Közösen kell a problémákat 
megoldani. Az információk folyamatosan érkeznek, melyekrıl folyamatosan egyeztetni kell. 
Olyan megoldási módot kell találni, amit a többség támogatni tud.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



 
Az alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 7 
igen, 1 nem, 3 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

46/2013. (III. 28.) sz. határozat 
 
A Képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében és a Pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Lakhatási integrációt modellezı 
szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek” címő projekt módosításáról szóló 
elıterjesztést. 
 
A Képviselı-testület a DDOP-4.1.2/B-12 lakhatási integrációt modellezı szociális célú település 
rehabilitációs kísérleti projektet – sikeres pályázat esetén – azzal a módosítással kívánja 
megvalósítani, hogy a Gorkij utca és Nagy László utca közötti, a volt Nagy László utcai Óvoda 
könnyőszerkezetes épületének bontása és ott öt darab új, hagyományos szerkezető földszintes 
lakás építése helyett a projekttervben tervezett 12 darab bérlakás mellé további öt darab bérlakást 
vásárol.  
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József polgármester 
 
 

2. sz. napirend 
 

2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat  
 
Elıadó:  Kupás Tamás Levente  alpolgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság és az Oktatási, kulturális és sportbizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
Molnár Zoltánné távozott az ülésrıl. Létszám 10 fı. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosító javaslatot, melyet a képviselı-
testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 
 
 
 



 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
8/2013. (III. 29.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 7/2013. (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 Magyarország helyi önkormányzatairól 
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 2013. évi 
költségvetés fı elıirányzata:  
 
a./ bevétel fıösszege: 4.379.887.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 4.699.878.000 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 319.991.000 Ft 
 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város 
mőködési bevételei és kiadásai: 
 
a./ bevétel fıösszege: 3.259.770.000 Ft-ra 
b./ kiadás fıösszege: 3.259.770.000 Ft-ra 
módosul 

 
(3) 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 798.219.000 Ft 

2. munkaadókat terhelı járulékok 211.637.000 Ft 

3. dologi jellegő kiadások 1.072.630.000 Ft 

4. ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft 

 



 

5. felhalmozási kiadások  1.246.510.000 Ft 

6. speciális támogatások 80.350.000 Ft 

7. egyéb kiadások 1.290.532.000 Ft 

8.  költségvetési létszámkeret 331,5 fıben állapítja meg 
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 553 fıben állapítja meg. 
 
 

2. § 

 
 

Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2013. március 28. 
 
 
 dr. Vaskó Ernı       Polics József 
 címzetes fıjegyzı      polgármester 
 
 

3. sz. napirend 
 

Létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. forduló  
 
Elıadó:  Kupás Tamás Levente  alpolgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
 
Mátyás János megállapította, hogy a pályázattal 19 munkahely szőnik meg.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselı-testület 8 
igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

47/2013. (III. 28.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a polgármester elıterjesztésében, a Pénzügyi, 
jogi és ellenırzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város 



Önkormányzat által fenntartott intézmények létszámcsökkentésével kapcsolatos 2013. évi I. 
fordulós pályázatát.  
 
1) A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. 

ütemében az alábbiak szerint megvalósult létszámcsökkentések esetében támogatási igény 
kerüljön benyújtásra: 

 

Intézmény neve 

2012. 
december 

31-ei 
létszám 

47/2012. 
(XI.29) Tct. 
határozat 

Létszám-
leépítési 

pályázatban 
érintett 
létszám 

2013.01.01-ei 
engedélyezett 

létszám 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

95 fı - 7 fı 2 fı 88 fı 

 

Intézmény neve 
2012. 

január 1-ei 
létszám 

7/2012. 
(III.28.) Tt. 
határozat 

Létszám-
leépítési 

pályázatban 
érintett 
létszám 

2012.04.01-ei 
létszám 

Kökönyösi Oktatási 
Központ Szakközépiskola 

269 fı - 5 fı 1 fı 264 fı 

 
 
 

Intézmény neve 
2013. 

január 1. 
nyitólétszám 

21/2013. 
(II.21.) sz. 
határozat 

Létszám-
leépítési 

pályázatban 
érintett 
létszám 

Engedélyezett 
létszám 

2013.03.01-ét 
követıen 

Komló Város Önkor-
mányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezet 

68 fı - 6 fı 1 fı 62 fı 

Komló Városi Óvoda 69 fı - 1 fı 1 fı 68 fı 
Önkormányzati 
összesen létszám:  

334,5 fı   327,5 fı 

 
 
2) A Képviselı-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken 

foglalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli – foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévı üres 
álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylı fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál nincs lehetıség. 



3) A Képviselı-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévı intézményeinek tervezhetı 
létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetıségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében döntött 
az intézmények létszámcsökkentésérıl a 2013. évre vonatkozóan. 

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

5) A Képviselı-testület utasítja a címzetes fıjegyzıt, hogy az álláshely megszőnését a 2013. évi 
költségvetési rendeleten vezesse át. 

6) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. 
fordulójában, a kifizetésre kerülı dolgozói juttatás visszaigénylésérıl intézkedjen. 

 
 
Határid ı:  2013. április 12. 
Felelıs: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
  Érintett intézmények vezetıi 
 
 

4. sz. napirend 
 
Szavazatszámláló bizottsági póttagok választása 
 
Elıadó:    dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy miért kellenek új tagok a bizottságba? 
 
Dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy 1 fı külföldön tartózkodik, 1 fı pedig elköltözött, így a pótlásuk 
szükségessé vált. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselı-testület 10 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

48/2013. (III. 28.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a jegyzı elıterjesztése, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta a Komló város 12. és 13. szavazókörébe szavazatszámláló 
bizottsági póttagokra tett javaslatot. 
 



A képviselı-testület az érintett szavazatszámláló bizottságok póttagjait az alábbiak szerint 
választja meg. 
 
12. számú szavazókör: Boruzs Henriett 7300 Komló, Zrínyi Miklós u. 10. szám alatti lakos; 
 
13. számú szavazókör: Lóránt Gizella 7300 Komló, Vörösmarty Mihály u. 37. szám alatti lakos. 
 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági póttagok 
eskütételének megszervezésérıl és a szavazás lebonyolítására való felkészítésérıl gondoskodjon.  
 
Határid ı:  értelem szerint 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 
 
 
Kupás Tamás Levente megköszönte a résztvevık együttmőködését, kellemes Húsvéti 
ünnepeket kívánt és 16 óra 21 perckor az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

  dr. Vaskó Ernı Kupás Tamás Levente 
 címzetes fıjegyzı       alpolgármester 


