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

2013. június 20-i ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 14 fı képviselı, dr. Makra István Edéné a kórusfesztivál 
elıkészületei miatt nem volt jelen. 
 
Az ülést 17 óra 47 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésrıl írott és 
digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
Új napirend felvételére tett javaslatot: 4. sz. napirendi pontként javasolta felvenni és 
szóbeli elıterjesztés alapján tárgyalni a „Fedezet felajánlás TDM pályázathoz” tartozó 
napirendet. 
 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 5) számú napirendi pontot – a 2013. II. 
félévi kitüntetési javaslatok – zárt ülésen tárgyalja a testület. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselı-testület 
kézfeltartással 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.  

 
 

1. sz. napirend 

Helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a rendeletmódosító javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester a rendeletmódosító javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-
testület 14 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 



 
18/2013. (VI. 20.) sz. rendelet 

 
 

A HELYI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 13/2011.  (V.27.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
 

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

 
1.§ 

 
A helyi kitüntetések adományozásáról szóló 13/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) „Komló Város Közszolgálatáért” kitüntetı díj adományozható azon magyar állampolgár 

részére, aki közigazgatási-, rendvédelmi-, igazságszolgáltatási szervnél vagy 
önkormányzati tulajdonban (vagy résztulajdonban) álló helyi közszolgáltató szervezetnél 
magas színvonalon végzett munkájával hosszabb idın át kiemelkedı teljesítményt 
nyújtott az ügyfelek érdekeit, az önkormányzati közszolgáltatás minıségi ellátását vagy a 
jogállamiság érvényesülését szolgálva.” 

 
2.§ 

 
A rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(5) A kitüntetı címeket és elismerı okleveleket a polgármester a Komlói Napok rendezvény 

alatt tartott ünnepélyes képviselı-testületi ülésen vagy egyéb városi nagyrendezvényen 
adja át. Kitüntetı díjak az érintett szakmai közösség által szervezett rendezvényen, 
szakmai napon, Komlói Napok rendezvény alatt tartott ünnepélyes képviselı-testületi 
ülésen, vagy egyéb, jelentısebb helyi eseményen is átadhatóak. A díjak átadásáról a 
polgármester gondoskodik, döntésérıl az átadást megelızıen értesítenie kell a képviselı-
testület tagjait.” 

 
3. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet 2013. június 20-án 17 óra 51 perckor lép hatályba. 
 
Komló, 2013. június 20. 

 
 
 

dr. Vaskó Ernı      Polics József  
címzetes fıjegyzı      polgármester 



 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 
 
 
 

1.§ 
 

A helyi közszolgálat nem csak az igazságszolgáltatás, rendvédelem vagy a közigazgatás 
keretei között értelmezhetı, hanem ugyancsak a mindennapjaink során igénybe vett helyi 
közszolgáltatások oldaláról is. A helyi elismerések szempontjából az utóbbi kategória 
kerül beemelésre a „Komló Város Közszolgálatáért” kitüntetı díjban részesülık közé.  
 

2.§ 
 

A kitüntetı címek és elismerı oklevelek átadása esetében is indokolt a Komlói Napok 
rendezvényen tartott ünnepélyes testületi ülésen kívüli eseményen is lehetıvé tenni az 
elismerés átadását. Ezt a lehetıséget teremti meg a javasolt szöveg. 
 
 

3.§ 
 

A törvényben biztosított lehetıséggel élve javaslom, hogy az elfogadás napján, ezen belül 
óra perc megjelöléssel lépjen hatályba a rendelet. Ez lehetıvé teszi, hogy már ezen a 
képviselı-testületi ülésen az új normaszöveg szerinti döntéseket hozzon a képviselı-
testület.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. sz. napirend 

 
Adósságátvállalás 
 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2013. (VI. 20.). sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenırzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – az állami adósságátvállalásról szóló 
tájékoztatást megtárgyalta. 
 
1. A képviselı-testület az adósságátvállalásról szóló tájékoztatót megismerte és 
tudomásul veszi. 
 
2. A képviselı-testület utólagosan jóváhagyja az 1. és 2. sz. melléklet szerinti 
tartozásátvállalási szerzıdést, illetve nyilatkozatot. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átvállalás, illetve a kötvényokirat 
módosítás elıkészítése során teljes körően eljárjon.  
 
Határid ı: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelıs: Polics József polgármester 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



3. sz. napirend 
 

A KBSK-val kötött támogatási szerzıdés 
Elıadó:  Polics József  polgármester 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy – a kiküldött anyagban 
szereplıtıl eltérıen – a létrehozandó Kft.-ben Halász Gábor magánszemély helyett Pintér 
Attila lesz tag ugyancsak 20%-os részesedéssel. A létrehozandó Kft. neve elıreláthatólag: 
Komlói Bányász Sportkör Kft. lesz. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kispál László véleménye szerint a KBSK a futballról szól megkérdezte, hogy miért nem 
szerepel a szó a kft. nevében. 
 
Polics József úgy gondolja, hogy ennek van egy hagyománya 1922. óta. Reményei 
szerint nemcsak a futballnak lesz lehetısége a pályát használni, hanem az atlétikának, a 
boxnak, és egyéb más szakosztályoknak is. Több javaslat is volt a Kft. nevére, de ennél 
maradtak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
13 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2013. (VI. 20.) sz. határozat 
 

A képviselı-testület – az Oktatási Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 5/2013. (VI.14.) 
számú határozatával elfogadott, a polgármester által kiegészített és módosított KBSK támogatási 
szerzıdése tárgyú elıterjesztését - a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság, valamint a 
Pénzügyi, Jogi és Ellenırzési Bizottság véleménye alapján – megvitatta és a határozatot 
következı szöveggel fogadja el: 

 
I.  

1. Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Komlói Bányász Sportklubbal 
2013. május 13-án megkötött, ellenszolgáltatás nélkül nyújtott mőködési 
támogatás biztosítására vonatkozó megállapodást 2013. június 30. napjával 
felmondja. A rendkívüli felmondás oka, hogy a támogatott a támogatási célt nem 
teljesítette. A képviselı-testület a július 1-jétıl idıarányosan e címen járó 
támogatás összegét továbbra is sportcélú mőködési támogatásra kívánja fordítani. 

 



2. A Képviselı-testület 61/2013. (IV.24.) számú határozatának 1. számú melléklete 
szerint KBSK részére megállapított 4. sor 5. oszlopban foglalt 2013. évi 
13.000.000,- Ft támogatási összeget 6.500.000,- Ft-ra, a táblázat 10. sor 5. 
oszlopában  a Komló Sport Kft. részére megállapított 8.500.000,- Ft-ot 
15.000.000,- Ft-ra módosítja.  

 
A képviselı-testület egyet ért azzal, hogy a Komló Sport Kft. a KBSK által 
mőködtetett valamennyi szakosztály mőködtetését - a futball szakosztály 
kivételével - 2013. július 1. napjától átvenni vállalja.  

 
Utasítja a jegyzıt a támogatási szerzıdések módosításának elıkészítésére és a 
módosított támogatás haladéktalan és egyösszegő kifizetésére. Felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: dr. Vaskó Ernı címzetes fıjegyzı 

Polics József polgármester 
 

II.  A képviselı-testület a komlói 1240, 1244 és 1245 hrsz.-ú, Pécsi út 44. sz. alatti 
ingatlan vagyon kezelıjéül a Komlói Főtıerımő Zrt.-t kívánja kijelölni 2013. július 1. 
napjától. Felkéri a polgármestert, hogy az erre vonatkozó elıterjesztést is terjessze a 
képviselı-testület júniusi rendes ülése elé. A vagyonkezelıi szerzıdésben rögzíteni 
kell, hogy a vagyonkezelı negyedévente beszámol az ingatlan fenntartási költségeirıl 
és az abból származó bevételeirıl, különös tekintettel a közmődíjak rendezésére. 

 
Határid ı: 2013. június 27. 
Felelıs: Polics József polgármester 

 
III. 

1. A komlói futball szakosztály jövıbeni mőködésének biztosítása érdekében a 
képviselı-testület elhatározza, hogy a KBSK-val közösen 20%-os részesedést 
biztosító üzletrészt vásárol az alábbi tulajdonosi összetételő, 500.000,- Ft törzstıkével 
korlátolt felelısségő társaságként létrejövı gazdasági társaságban: 

 
Gyıri János magánszemély  20% 
Pintér Attila magányszemély 20% 
Ordas Miklós magánszemély 20% 
Komlói Bányász Sport Klub   5%    20% közös tulajdonú üzletrész 
Komló Város Önkormányzata 15% 
Varga Gyula magánszemély 20% 
 



Komló Város Önkormányzat és a Komlói Bányász Sport Klub közös tulajdonú 
üzletrészt vásárol, az üzletrész közös képviseletét Komló Város Önkormányzat látja 
el. 
 
A képviselı-testület kifejezi azon igényét, hogy a társaság elnevezése utaljon Komló 
Városban folytatott sporttevékenységre.  A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy 
a kft. elnevezésében Komló nevét vagy „Komlói” megjelölést használhassa. 
 
A gazdasági társaság 15%-os részesedését biztosító üzletrészhányad megvásárlására 
és a társaság létrehozásával és cégbírósági bejegyzéséhez szükséges 150.000,- Ft 
összeget a szennyvízberuházás tárgyévi ütemezésének módosítása következtében 
felszabaduló fejlesztési forrás terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a létrejövı kft. taggyőlésén történı részvételre, a 
tisztségviselık megválasztására és a társaság mőködésének megindításához szükséges 
szavazatok leadására, valamint a társasági szerzıdés és más dokumentumok aláírására 
és nyilatkozatok megtételére, utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József polgármester 

 
V. A képviselı-testület hozzájárul, hogy a IV.1. pont alapján létrejövı kft. a komlói 1240, 

1244 és 1245 hrsz-ú, Pécsi út 44. sz. alatti ingatlanokat székhelyeként használja, az 
ingatlan címét hivatalos irataiban megjelölje.  

 
 Felhatalmazza a polgármestert a székhelynyilatkozat kibocsátására. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Polics József polgármester 

 



 



 



 



 



 



 
4. sz. napirend 

 
Fedezet felajánlás TDM pályázathoz  
Elıadó:   Polics József  polgármester 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévıket, hogy kiküldésre került a határozati javaslat. Az 
adósságátvállalással kapcsolatos napirendnél már téma volt, hogy jelenleg minden 
önkormányzati ingatlan meg van terhelve. Körülbelül 400 millióra csökken az adósság, a 
második félévben arányosan reméljük, hogy az OTP a paripassu feltételekbıl engedni 
fog. Az elmúlt héten már történt ehhez kapcsolódó egyeztetés. A TDM-nek tagja a 
Magyarszéki Önkormányzat. Az átmeneti idıszakban december 31-ig adott 
ingatlanfedezetet Magyarszék. A közremőködı szervezettel történt egyeztetés alapján 
december 31.-e utánra is kell fedezetet biztosítani. Erre vállalnak jelenleg kötelezettséget.  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy ki kell-e egészíteni a határozatot a felajánlott ingatlanokról. 
 
Polics József elmondta, hogy még december 31. elıtt megteszi az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatást. A jelenlegi csak egy elızetes nyilatkozat, addig még megállapodást is kell 
kötni. A végleges döntés elıtt a képviselı-testületet is tájékoztatni kell. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
14 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

100/2013. (VI. 20.) sz. határozat 
 

A képviselı-testület - a polgármester szóbeli elıterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a TDM pályázathoz kapcsolódó 
fedezet felajánlásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a TDM 
pályázathoz kapcsolódóan Magyarszék Község Önkormányzata által 2013. december 31-
ig felajánlott ingatlanfedezet helyébe 2014. január 1-tıl egyezı, vagy az eredeti értéket 
meghaladó összegő ingatlanfedezetet biztosít azzal, hogy a fedezet biztosításának feltétele 
az OTP Bank Nyrt. elızetes hozzájárulása.  
 



Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanfedezet felajánlása, a fedezet OTP Bank 
Nyrt. általi kiengedése, illetve a biztosítéki szerzıdés aláírása tekintetében teljes körően 
járjon el azzal, hogy a szerzıdés megkötésének idıpontját úgy kell megválasztani, hogy 
annak földhivatali benyújtására legkésıbb 2014. január 1. napján sor kerülhessen. 
 
Határid ı: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelıs: Polics József polgármester 
 
 
A polgármester az ülést 17 óra 51 perckor lezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 dr. Vaskó Ernı  Polics József 
 címzetes fıjegyzı  polgármester 

 
 
 
 
 
 


