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

2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fı képviselı.  
 
Az ülést 15 óra 01 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésrıl írott és 
digitális formában készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselı-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirend 

KEOP-6.2.0/B/09-11 Környezettudatos Könyvtár a fenntarthatóbb fejl ıdésért 
Komlón 
 
Elıadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:    Végh Ildikó  Városi Könyvtár és Muzeális 
        Győjtemény igazgatója 
 
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 
11 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

122/2013. (VII. 18.) sz. határozat 
 
 
A Képviselı-testület - a polgármester elıterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a KEOP-6.2.0/B/09-11 „ Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı” címő pályázat célját 
és önerı biztosításáról szóló elıterjesztést. 
 



1.)  A Képviselı-testület utólagosan jóváhagyja a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Győjtemény által a KEOP-6.2.0/B/09-11 kódszámú kiírás alapján benyújtott pályázatot és 
a pályázathoz szükséges önrészt 3.360.000 Ft-ot a 2014. évi költségvetésébıl biztosítja. 

 
2.) 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 a projektben meghatározott fejlesztést végrehajtsa, a 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztést aktiválja, illetve azt legalább a fenntartási 
idıszak végéig fenntartsa.  

 
3.) A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a pályázathoz szükséges önrész biztosításáról 

és a 2014. évi költségvetésben való szerepeltetésérıl gondoskodjon. 

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

2. sz. napirend 
 

ÁROP-1.A.5-2013. számú, az önkormányzati szervezetfejlesztést, 
hatékonyságnövelést elısegítı pályázat benyújtása 
 
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 
11 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

123/2013. (VII. 18.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület – a polgármester elıterjesztésében - a pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság 
véleményének figyelembevételével megtárgyalta az ÁROP-1.A.5-2013 számú, az önkormányzati 
szerverfejlesztést, hatékonyságnövelést elısegítı pályázat benyújtásáról szóló elıterjesztést. 
 



1.) A képviselı-testület támogatja az önkormányzati szervezetfejlesztést, 
hatékonyságnövelést elısegítı pályázat benyújtását, az ÁROP-1.A.5-2013 számú 
pályázati kiírás alapján, maximum 40 M Ft összegő, 100% vissza nem térítendı mértékő 
támogatás igénylésével. 

 
2.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció, illetve a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 
3.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat kedvezı bírálata esetén a 

támogatási szerzıdés aláírására. 

 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs:  Polics József polgármester 
 
 
 

3. sz. napirend 
 

A Komlói Bányász Sportkör Kft. társasági szerzıdésének módosítása és taggyőlési 
határozatainak jóváhagyása 
 
Elıadó:    Polics József  polgármester 
Meghívott:  Ordas Miklós  elnök 
 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület 
11 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

124/2013. (VII. 18.) sz. határozat 
 
A képviselı-testület a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és 
Ellenırzési Bizottság véleménye alapján megvitatta a Komlói Bányász Sportkör Kft. társasági 
szerzıdésének módosításával és taggyőlési döntéseinek jóváhagyásával kapcsolatos 
elıterjesztést. 

 



1. A képviselı-testület 99/2013. (VI.20.) számú képviselı-testületi határozatában 
foglaltakat fenntartja. 

 
2. A képviselı-testület egyetért a Komlói Bányász Sportkör Kft. 2013. július 8. 

napján tartott taggyőlésén hozott 1-4. (VII.08.) számú határozataival, azokat 
jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a társaság a Komló, Pécsi út 44. sz. 
1244 hrsz-ú  ingatlant székhelyként, az 1240, az 1245, az 1246 és az 1245/7 hrsz-ú 
ingatlanokat telephelyeiként használja, azokat hivatalos iratokon feltüntesse, és  
jóváhagyja a erre vonatkozó, 2013. július 8. napján kelt székhely- és telephely 
használatról szóló nyilatkozatait.  
 
A képviselı-testület jóváhagyja a polgármester taggyőlésen leadott valamennyi 
szavazatát. 

 
3. A képviselı-testület tudomásul veszi a Komlói Bányász Sportkör Kft. 2013. július 

8-i módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági 
szerzıdést elfogadja.  

 
Felhatalmazza a polgármestert Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyőlésein történı 
részvételre, illetve - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a társaság 
mőködésével kapcsolatos szavazatok leadására, a társasági szerzıdés és annak – 
cégbírósági hiánypótló végzéseknek megfelelı – módosítása, valamint a társaság 
mőködésével összefüggı dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.  

 

Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József polgármester 

 
 
 
Polics József megköszönte a testületi ülésen való részvételt. Jó pihenést kívánt a nyárra. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy aug. 17-én szombaton a „sikondai napok” 
megrendezésre kerül, a szanatóriumnál reformétel bemutató lesz, a színpadon pedig 
különbözı mősorok. Mindenkit szeretettel várnak. 
 
Borbás Sándor tájékoztatást kért a Start-munkaprogrammal kapcsolatban.  
 
Polics József elmondta, hogy jelenleg 635 fıbıl, 450 fı tovább foglalkoztatása 
biztosított. Ebben az ügyben egyeztetést ígért. Az ıszi testületi-ülésen bıvebb 
tájékoztatást fognak kapni. 
 
Tasnádi László tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy július 07-én bonyolították le a 
komlói II. DÖKE félmaratont. Ehhez kapcsolódóan bejelentette, hogy augusztus 18-án 



szintén Sikondán a tó melletti bicikli úton versenyt rendeznek.  
 
Polics József további szép napot kívánt mindenkinek. A képviselı-testületi ülést 15 óra 
12 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 dr. Vaskó Ernı  Polics József 
 címzetes fıjegyzı  polgármester 
 
 


