
 

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

2014. január 23-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 15 fő képviselő. 
 
Az ülést 15 óra 02 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésről írott és digitális 
formában készül jegyzőkönyv. 
 
Polics József ismertette, hogy a 10. számon jelzett napirendhez kapcsolódó előterjesztésben 
foglaltak egyrészről az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés körébe tartoznak, másrészről 
bank- és üzleti titkot tartalmaznak ezért indítványozta, hogy a testület az előterjesztésről az Mötv. 
46. § (2) bekezdés c) pontja és az SZMSZ 11.§ (3) bekezdése alapján zárt ülésen döntsön.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirend zárt ülésen való tárgyalását, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
Majd szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület szintén kézfeltartással, 15 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
A polgármester köszöntötte a 60 éves évfordulóját ünneplő Komlói Tűzoltóságtól érkezett 
vendégeket, Halász Jenő nyugalmazott tűzoltó alezredes urat, László János tűzoltóparancsnok, 
tűzoltó százados urat, és Kispál József tűzoltó alezredes urat. Adrián Lajos nyugalmazott tűzoltó 
alezredes úr sajnos nem jött el. Az önkormányzat nevében emléklapot nyújtott át a jubileumi 
évforduló alkalmából. Megköszönte a nyugalmazott tűzoltók munkáját, a jelenlegieknek pedig 
további jó munkát kívánt.  
 

1. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy 2014. február 20-án 17.00 órakor a képviselő-
testület közmeghallgatást tart.  
 
Mátyás János véleménye szerint az alpolgármester beszámolója rövidnek bizonyult. 
Megkérdezte hol tartanak jelenleg a dávidföldi területértékesítéssel.  
 



Jégl Zoltán megkérdezte alpolgármester urat, hogy mit jelent az, hogy projektirányító 
tanácsülésen vett részt, valamint az, hogy pályázati cégekkel egyeztetett a 2014. évi pályázati 
lehetőségekről. 
 
dr. Barbarics Ildikó  tájékoztatást kért a Nemzeti Közlekedési Stratégiai egyeztetésen 
elhangzottakról, amelyek Komlót is érintenék. 
 
Mink Ern ő kérdezte, hogy elindulhat-e 2014-2015-ben a vájárképzés Komlón, valamint azt, 
hogy mit jelent a klaszter elnevezés és kik csatlakoztak a klaszterhez. Milyen lehetőségei lesznek 
a városnak, mivel Komló lett a klaszter központja.  
 
Schalpha Anett kérdezte, hogy a 2013. év költségvetési zárását milyen módon befolyásolta az 
ÖNHIKI-s pályázatok összege.  
 
Tasnádi László tájékoztatást kért a Start munkaprogrammal és a Solar Energy Systems Kft. 
beruházásával kapcsolatban.  
 
Kupás Tamás Levente a beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy a főbb dolgok vannak 
kiemelve. A projektirányító tanács (PIT) a komplex telepprogramhoz kapcsolódik. A 
konzorciumi partnerekkel és a pályázatban résztvevő esetmenedzserekkel való egyeztetést jelenti. 
Egyeztetések folytak a jövőbeni pályázatokról is. Január 28-án vállalkozói fórum lesz, ahol 
szintén a 2014-es pályázati lehetőségekről lesz szó, erről is folyt megbeszélés.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Baranya Megyei Ökölvívó Szövetség konkrét ajánlatot tett, 
mely szerint öltözőt kell biztosítani az ökölvívóknak a Szövetség pedig Tóth György olimpiai 
ötödik helyezett ökölvívót jelöli meg edzőként. Az edző társadalmi munkában végezné az 
edzéseket heti 3 alkalommal. Figyelemre méltó eredményeivel példa értékű lenne a gyerekek 
számára.  
 
Polics József hozzátette, hogy az ellenzéki képviselők részéről az volt a kérés, hogy a 
konkrétumokat szerepeltessék a beszámolóban. A dávidföldi területértékesítés az önkormányzati 
rendeletekben meghatározottak szerint folyik. Mivel az értékesítést licit útján folytatják le, 
jelenleg a licit előkészítési folyamata zajlik. Egy új elem lépett be 2013. november 29-én, ami a 
pályázati kiírás szerint az, hogy a vállalkozók nem kaphatnak fotovoltaikus energia előállítására 
támogatást. Marad az az elképzelés, amit az önkormányzat az E-on-nal egyeztetett. 
Önkormányzati pályázattal, az E-on-nal kötött együttműködési megállapodással és üzemeltetéssel 
menne az ügy tovább, ami a későbbiekben még a képviselő-testület elé fog kerülni.  
A Nemzeti Közlekedési Stratégiai egyeztetés során a 2014-20-as költségvetési időszak minden 
keresztmetszetben történő előkészítése zajlik. A Nemzeti Közlekedési Stratégia elsősorban az 
M9-es út nyomvonalával érinti Komlót. Ezen a fórumon is ismertette a Komlót és térségét érintő 
verziót, mely szerint a legdélebbi változat lenne Komlónak és Baranya megyének a 
legmegfelelőbb. Kezdeményezte azt, hogy a Szekszárd-Kaposvári szakasz előtérbe kerüljön, 
melynek már megvannak a döntés előkészítő tervei. Baranya megyének, Komlói járásnak, Sásdi 
járásnak nem mindegy, hogy melyik útvonal kerül be a végleges változatok közé. Természetesen 
minden alkalommal az M9-es és az M9-es Komló közötti szakaszát is próbálja a programba 
beillesztetni.  
A vájárképzéssel és a bányaklaszterrel kapcsolatban elmondta, hogy sok feladat van még. A 
kormány 2013. december 31-én eldöntötte, hogy Baranya megyében támogatja a vájárképzést. A 



Minisztérium által modul tervek készülnek, ahol a szakmai anyagokat és a 
vizsgakövetelményeket készítik elő. A Komlói 501-es Szakképző Iskolát bízták meg, hogy a 
programot összeállítsa. Felelőse pedig az Országos Kereskedelmi és Iparkamara. A témával 
kapcsolatos egyeztetések 2014. január 16-án történtek és a végleges anyag felterjesztésre került. 
Az ígéret pedig az, hogy hamarosan elfogadásra kerül. Van már OKJ szám, a jelentkezési laphoz 
kapcsolódóan van vájár kódszám, jelenleg pedig azon dolgoznak, hogy ez a modulprogram 
bekerüljön a rendeletbe és majd elfogadásra kerüljön. A cél az összeg meghatározása, a 
szakképzéshez kapcsolódó támogatások, melyeket a vállalkozók kapnak majd a szakképzés 
biztosítására. Ez ügyben már tárgyalt Czomba Sándor államtitkár úrral. Amennyiben 
meghatározásra kerül a normatív támogatás a szakképzési hozzájáruláshoz, abban az esetben 
lehet hiányszakmává nyilvánítani a vájár szakmát. A vájártanulók tanulási hozzájárulásban 
(ösztöndíjban) részesülhetnek majd, ha a tanulmányi eredményük megfelelő.  
A klaszter szó egy új fogalom. Nem egyesület, nem gazdasági társaság, valahol az egyesületi 
forma közelében lévő szervezet. 2013. december 12-én megalakult Magyarországon először a 
Mecsek Bányászati Klaszter. Négy-öt önkormányzat, illetve nagyon sok gazdasági társaság 
csatlakozott a programhoz, melyeknek célja a bányanyitáshoz kapcsolatos előkészületekben részt 
venni. Komlón lesz a központja, hiszen a város vállalta fel az úttörő szerepet. 2014. január 29-én 
lesz a következő klaszterülés, ahol jóváhagyják a szervezeti és működési szabályzatot, 
megválasztják az elnökséget és jóváhagyják az idei évi programot. Az elmúlt pár hónap 
eseményei igazolják, hogy ezen a területen érdemes volt dolgozni.  
Az ÖNHIKI támogatás Komlón meghaladja az 1,1 milliárd forintot. Decemberben pedig 210 
millió forintos támogatás érkezett. Ennek köszönhetően az évet jól zárták.  
Az ökölvívó szakosztállyal 3 éve kísérleteznek, melyet még nem sikerült összehozni. Három 
ökölvívó kupát is tartottak, mellyel megpróbálták népszerűsíteni az ökölvívást. Társadalmi 
szempontból is fontos, hogy ez a szakosztály el tudjon indulni. A Megyei Ökölvívó Szövetség 
elnöke sokat segített, de jelenleg az Ökölvívó Szakosztály is belépett a programba.  
A Start munkaprogramban 410 főre adtak le pályázatot értékteremtő munkára. Gombatermesztés, 
energiaerdő és a mezőgazdasági munkák egy része szerepelt a tervben. Jelenleg a mezőgazdasági 
munkát szeretnék bővíteni nagyobb területen és több profillal. Zöldségtermesztésen kívül a 
dísznövénytermesztést is megcéloznák. Élelmiszeriparhoz kapcsolódóan tésztagyártó üzemet 
szeretnének elindítani.  
A Solar Energy Systems Kft-től a határidő módosítására még nem érkezett válasz. A többi 
tárgyalásról még nincs eredmény.  
 
Mátyás János aggályát fejezte ki a naperőmű létrehozásával kapcsolatban. Ebben a ciklusban 
már biztos, hogy nem építhetnek naperőműveket hazánkban Uniós támogatással, ugyanis 
módosították a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Megújuló Energiák” felhasználásának támogató 
pályázatát. Ennek alapján nem adnak támogatást a napelem farmok megépítésére. A napelemes 
pályázattal már ősszel látszott, hogy gond lesz. Több jelentkezőnek is voltak NFÜ-s kapcsolatai. 
Lázár János államtitkár ezért szeptemberben felfüggesztette a napelemes pályázatot a napvilágra 
került botrány miatt.  
 
dr. Makra István Edéné úgy gondolja, hogy a munkaerőpiacon nagyon jó eredményeket értek 
el. 2010. januárban 25,7 volt a ráta. Évtizedek óta ilyen mutatók nem voltak. A legnagyobbat 
azzal cselekedték, hogy a régóta munka nélkül lévő embereket végre felkarolták. A 
közmunkaprogramnak társadalomépítő és nevelő hatása van. Aki most munkából él, az 
közfoglalkoztatási bér gyanánt 77.300,- forintot keres. A garantált szakmunkásbér 99.100,- Ft. A 



művezetői bér 85.500,- Ft, munkavezetőként több mint az ötszörösét kapja a dolgozó, tehát 
109.040,- forintot.  
 
Kispál László a közmunka nevelő hatását firtatta. A statisztika nagyon jól hangzik, de ez még 
nem elég. Csibész, felháborító statisztikának nevezte. A város külleméhez, nagyon szépen 
hozzájárul a közmunka, de nem erre kell alapozni. Olyan emberekkel találkozott, akik 
panaszolták, hogy a közmunka megalázó. Ez az adat véleménye szerint nem valós. Vállalkozások 
mennek tönkre a közmunka miatt.  
 
Tasnádi László hozzátette, hogy a szükségből lett erény. Általában a 20 %-ról most 12,2 %-ra 
csökkent a statisztika. Szerinte figyelembe kellene venni a külföldre távozók létszámát is. 
Valamilyen szinten ez is javítja a statisztikát, valamint azok, akik nem regisztráltak. Ilyenkor 
pedig az elsődleges munkaerőpiachoz csapják a közmunka létszámot.  
 
Borbás Sándor véleménye, hogy sok embernek jelenleg csak közmunkával tudnak segíteni.  
 
dr. Makra István Edéné elmondta, hogy minden közfoglalkoztatott munkájának örül, jelenleg 
ennyire telik a várostól.  
 
dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy a 12,2 %, több mint érdekes kimutatás. Az elmúlt 
időszakban számos vállalkozás szűnt meg. „Döglődnek a vállalkozások”. Munkahelyek nem 
teremtődtek. Mindenhol megszorításokra kerül sor, nem pedig munkahelyteremtésre. Kérdéses, 
hogy jutottunk el a 25%-ról a 12,2 %-ra. A közmunkával kapcsolatos bizonyos képzéseket 
nevetségesnek ítéli meg. Írni, olvasni tudó, intelligens munkanélküli embereknek, nevetséges 
házi feladatokat adnak. Nem oda kaptak felvételt, ahová kérték, hanem pl. nagyon sokan az 
alapkompetencia képzésre. Szakképzettséggel rendelkező embereket olyan szakmára képeznek, 
amellyel már rendelkeznek. Rákényszerülnek az emberek, hogy ezeken a képzéseken részt 
vegyenek. Ez a gyakorlat. Megfelelő képzettségű embereket degradáló helyzetbe hoztak. 
Figyelembe sem vették a jelentkezésüket, nincs összhangban a jelentkezés és a felvétel aránya.  
A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondta, hogy érdemes szót ejteni a közös képviselők 
problémájáról is. Többen megkeresték, hogy a helyzetet nagyon nehezen tudják kezelni. Egy 
nagyobb társasháznál a csökkenés lakásonként eléri az 1 forint 90 fillért. Nesze semmi, fogd meg 
jól. A jövőre nézve a törvényességi felügyeletet a jegyző úr fogja gyakorolni. Arra kéri, hogy a 
társasházakat tájékoztassák a rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatok kifüggesztéséről. Mi lesz 
ennek az ellenőrzési és a végrehajtási módja? 
 
Mátyás János szkeptikusan vélekedett a bányanyitásról, úgy véli nem fog megvalósulni. 
 
Kispál László úgy gondolja, hogy a közmunka nevelő hatását emlegetni ízléstelen és 
tapintatlanság. Sokan szégyellik, hogy közmunkából élnek. 
 
Schalpha Anett véleménye, hogy inkább el kellene gondolkodni azon, milyen projekteket 
tudnának beépíteni a közmunkába, ahelyett hogy becsmérelnek. Meg kellene próbálni segíteni, 
hogy a helyzet jobb legyen. 
 
 
 



Borbás Sándor megkérdezte, hogy a képviselők mit tettek a munkahelyek teremtése érdekében. 
Nyújtottak-e támogatást, segítséget, mit tettek a bányáért? A választópolgárok átlátnak a szitán. 
 
Kupás Tamás Levente hozzátette, az ellenzéknek feladata, hogy az aktuális problémákra 
felhívja a figyelmet. Az emberek látják, és érzik, hogy politikai szintre viszik az aktuális 
problémákat.  
 
Jégl Zoltán megkérdezte, hogy a Vízmű törvényesen járt-e el, amikor a vállalkozóknak kiküldte 
a levelet a számlázással kapcsolatban. Arról számolt be, hogy kapott egy levelet Hardi 
Krisztinától, melyben a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi változásokra hivatkozott. A 
negatív körülmények a költségek felülvizsgálatára és csökkentésére késztették őket. Említi a 
víziközmű szolgáltatásáról szóló jogszabályt, amely bruttó 4,2 %-os emelést engedélyezett. Az 
infláció mértéke pedig 5,7 %-os volt. Ebből különbség adódott. A pénzügyi tranzakciós illetékről 
is beszámolt, melyeknél a Posta a terhet áthárította az ügyfelekre. Kizárólag lakossági 
ügyfeleknek biztosítják a sárga csekket, a vállalkozóknak nem tudják biztosítani a csekkes 
befizetést, mert ez jelentős költséget jelent a társaságnak. Januártól kb. 150,- forintba kerül egy 
csekk. A nem lakossági felhasználók számára társaságuk nyitott az ezzel kapcsolatos 
megállapodás megkötésére, de a csekkes befizetést kénytelenek lesznek áthárítani a 
vállalkozókra.  
 
Polics József elmondta, hogy a statisztika mindig így készült, ha jelenleg 12,2 %-os, akkor az 
csak jelent valamit. A napelemes rendszerekhez folyamatosan keresik a partnereket, mert az 
önkormányzat nincs kizárva a pályázatból. A kormány úgy döntött, hogy nem teszi vállalkozói 
körbe a napelem beruházást. Komló Város Önkormányzata öt intézményre kapott támogatást. 
Ebben nincs ellentmondás. Ha a Sybac Solar Kft. ez miatt a Kossuth aknai napelemes projektjét a 
szerződés értelmében három éven belül nem valósítja meg, akkor az önkormányzat az eredeti 
áron visszavásárolja a telket. A Kft. tájékoztatva lett a változásról, és felhívták a figyelmüket arra 
is, hogy az önkormányzat felajánlja a visszavásárlás lehetőségét. A rendezési terv közösen lett 
módosítva. Sok terület ki lett jelölve ilyen célú projektre. 
A közmunkaprogramra sajnos Komlón és környékén még nagyon sokáig szükség lesz. A város 
érdekeit szolgálva megtehették volna, hogy a munkanélküliséget csökkentsék, vagy ötletekkel 
álljanak elő azok, akik nincsenek jelenleg megelégedve a statisztikával. Nem tekintik a 
közmunkát célnak, csak eszköznek, mert jelenleg nincs más lehetőség. A megváltozott 
munkaképességű emberek nem szerepelnek a statisztikában. A képzésekkel kapcsolatban sok 
olyan jelentkező is volt, akinek nem volt meg a 8 általános végzettsége, de a jelentkezési lapra 
ráírta. Sajnos rá kell ébredni arra, hogy szükség van az ilyen képzésekre, még akkor is, ha van 
benne hiba. A Parlamentben született a döntés arról, hogy a fogyasztáshoz igazodó adókat emelik 
inkább, mint általánosságban ráhárítsák az emberekre azokat a terheket, melyeket előtte rájuk 
terheltek. Ennek egyik eleme a tranzakciós illeték, amelyet finomítottak 2014. február 1-től és 
próbálták az átlagkereset alatt lévők költségeit csökkenteni.  
A jogszabályokat egészében kell elolvasni és összefüggéseiben kell látni. Megkérte a 
képviselőket, hogy képviselőhöz illő módon viselkedjenek az ülésen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 10 igen 
és 5 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 



1/2014. (I. 23.) sz. határozat  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok munkájáról, az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt 
ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 
 

− az év eleji képviselő-testületi ülések és közmeghallgatás VÁRHATÓ időpontjairól szóló 
tájékoztatást, 

− Kupás Tamás Levente felügyelő bizottsági tagságáról szóló tájékoztatást, 

− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. 

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határid ő: 2014. február 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 

 
 

2. sz. napirend 
 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Meghívott: Kaluzsa Tamás Komlói Temetkezési Kft. 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot valamint a rendeletet elfogadásra javasolta. 

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



 
2/2014. (I. 23.) sz. határozat 

 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – 
megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a köztemető üzemeltetőjével a további 
egyeztetéseket folytassa le, a pontos tények ismeretében az esetlegesen szükségessé váló 
rendeletmódosítási javaslatot, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását 
készítse elő. 
 
Határid ő:  2015. márciusi rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Majd a polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:  

 
 

1/2014. (I. 24.) sz. rendelet 
 

A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 
34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 
az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, 
valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM 
együttes rendeletben foglaltakra – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép: 
„(1) A köztemetőt sírhelytáblákra (hagyományos felnőtt-, gyereksír-, urna-, urnasír-, urnasírbolt-
, sírbolt parcellák), hamvak szétszórására alkalmas területekre, szociális parcellákra és szociális 
temetkezési helyekre lehet felosztani.” 
 

2. § 
 
A Rendelet a következő 14. alcímmel és 25. §-sal egészül ki: 
 



„14. Szociális temetés 
 

25. § 
 

(1) A szociális temetés eljárásrendjére vonatkozó normatív szabályozás kidolgozása és az 
eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. 

(2) A szociális temetés lebonyolításának előkészítése az üzemeltető feladata. 

(3) A köztemető fenntartója a szociális temetések lebonyolítására a 6. számú mellékletben 
rögzített szociális parcellát és szociális temetkezési helyet jelöli ki. 

(4) Urnás temetésre kizárólag urnaföldbe helyezéssel kerülhet sor. 

(5) A rendelet szabályait a szociális temetésre vonatkozó magasabb rendű jogszabályokban 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

3. § 
 

A Rendelet az 1. számú melléklettel egészül ki. 
 
 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 

 
(2) Az 1-3. § 2015. január 1. napján lép hatályba. 

 
5. § 

 
Hatályát veszti a Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „szociális parcellákra és szociális temetkezési 
helyekre” szövegrész, a Rendelet 14. alcíme és 6. számú melléklete. 
 
 
 
Komló, 2014. január 23. 
 
 
 
 

     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 

 
 



 



 
3. sz. napirend 

 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
a határozati javaslatot valamint a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
 
Polics József elmondta, hogy a rendeletet azért kell módosítani, mert a képviselők indítványozták 
a Bányász Himnusz Komló város hivatalos rendezvényein történő elhangzását, valamint az 
oktatási intézményekben való szabályozást. A rendelettervezet 2/A § a) bekezdésénél kiegészítést 
javasolt: „különösen a Komlói Napok és Bányásznap, valamint a Borbála Napok rendezvényein”. 
A többi szöveg változatlan marad.  
 
Mátyás János örül annak, hogy az indítványt megvalósítják.  
 
dr. Makra István Edéné úgy gondolja, hogy a himnusz eléneklése számára kötelesség. A 
gyerekeknek úgy kell felnőniük, hogy az alaphimnuszokat megtanulják. A maga részéről mindent 
megtesz azért, hogy a bányászhimnuszt megtanítsa a tanulóknak. 
 
Borbás Sándor véleménye, hogy a himnusznak belülről kell fakadnia. Szintén támogatja az 
előterjesztést.  
 
Mátyás János elmondta, hogy ha nincs Komlón bánya, akkor nincs város. A bányász 
himnusznak itt a helye.  
 
A képviselők között kisebb vita alakult ki a bányász himnusszal kapcsolatban. 
 
Polics József véleménye, hogy az előterjesztéshez érdemi hozzászólás nem történt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2014. (I. 23.) sz. határozat  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság és az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslatai figyelembevételével – 
megtárgyalta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet Bányász Himnusz elhangzásával kapcsolatos módosításáról szóló előterjesztést.   
 



1. A Képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja, hogy a városban megtartott, a 
bányászattal és a bányászhagyományok ápolásával kapcsolatos rendezvényeken 
elhangozzon a Bányász Himnusz. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a városban működő, állami fenntartású intézmények, szervek 

vezetőit, hogy fordítsanak figyelmet arra, hogy saját szervezésű rendezvényeiken is sor 
kerülhessen annak elhangzására. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a település köznevelési intézményeinek fenntartóját, hogy 

gondoskodjon arról, hogy az oktatási program keretében kapjon helyet a Bányász 
Himnusz megismertetése a tanulókkal. 

 
 
Majd a polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:  

 
2/2014. (I. 24.) sz. rendelet 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

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

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a 
következő 2/A. §-sal egészül ki: 
 

„2/A. § 
 
A Bányász Himnusznak el kell hangzania 

a. Komló város bányászattal, a bányászhagyományokkal összefüggő kiemelt 
nagyrendezvényein, így különösen a Komlói Napok és Bányásznap, valamint a Borbála 
Napok rendezvényein, 

b. minden bányászattal, a bányászhagyományok ápolásával kapcsolatos egyéb 
rendezvényen, eseményen, így különösen szakmai konferenciákon, emlékmű-átadáson, 
emlékhely-avatáson, 



c. a képviselő-testület alakuló ülésén.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2014. január 23. 
 
 

     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 

 
 

4. sz. napirend 
 

TDM fedezet felajánlás II. 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Benovics Gábor TDM menedzser 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a A DDRFÜ jelzése alapján a határozati 
javaslat az alábbiak szerint módosul: a kiküldött határozati javaslatban szereplő 
„Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága” 
kedvezményezett helyett helyesen a „Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József 
nádor tér 2-4.)” kedvezményezett kerül. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Szarka Elemér József véleménye, hogy Sikonda életében egy új fejezet kezdődik. A fedezet 
felajánlással segítik ezt elő. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a részletekre is oda kell figyelni. Köszönet az 
észrevételekért. A könyvtárban kapott helyet a TDM iroda. Külön köszönetet mondott a hivatali 
dolgozóknak, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy a szervezet működni tudjon és a 
pályázati forrásokat le tudják hívni, illetve fel tudják használni. Ez a szervezet arra hivatott, hogy 
a turisztikai szolgáltatókat segítse. Sikondán jelenleg is folynak fejlesztések. Úgy véli, hogy a 
szervezet jól fog működni. 
 
Mátyás János véleménye szerint ezt a programot támogatni kell. A turizmusnak van jövője 
Sikondán. 
 
Polics József úgy gondolja, hogy ezen a területen is elindult Komló. Az új szervezet 
létrehozásával szoros együttműködésre van szükség. Jövő héten lesz egy egyeztetés a Völgységi 
területek további szélesítéséről Hosszúhetény, Pécsvárad irányába, Bikal felé. Az együttműködés 
lehetőségét a TDM szervezete adja meg. Tavaly volt Sikonda 85 éves. Sikonda népszerűsítése 
mindig is gyenge pont volt. Ezen próbálnak változtatni. 



 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2014. (I. 23.) sz. határozat  
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület TDM 
pályázatához kapcsolódó fedezet felajánlásáról és biztosítás engedményezéséről szóló 
előterjesztést.  
 
1.) A képviselő-testület a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület DDOP-2.1.3/B-12-2012-0002 
azonosító számú „Turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása és fejlesztése 
Komlón és környékén a turisztikai potenciál hatékony kihasználása érdekében” pályázathoz a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051. Budapest, József nádor tér 2-4.) kedvezményezett javára 
felajánlja fedezetként a komlói 2237/2 hrsz, természetben Komló, Ifjúság u. 37. sz. alatt 
elhelyezkedő általános iskola és udvar megnevezésű ingatlanát. Hozzájárul, hogy a pályázat 
biztosítékául az ingatlanra 49.999.495.- Ft erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
 
2.) A képviselő-testület jóváhagyja a felajánlott fedezethez kapcsolódóan alapvagyon 
biztosításának részleges engedményezését az 1. pontban szereplő kedvezményezett javára. 
 
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a biztosítéki szerződés aláírására. 
 
4.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jelzálogjog bejegyzéséről illetve 
a biztosítás engedményezéséről. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József 
 
 

5-6. sz. napirend 
 

Forr-Line Kft. munkahely teremtési támogatás ügye valamint a Rapid Bt. munkahely 
teremtési támogatás ügye 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Majos Jánosné  ügyvezető Forr-Line Kft. 
   Papp József  ügyvezető Rapid Bt. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Mátyás János ügyrendi javaslata, hogy az 5-ös és 6-os számú napirendi pontot együttesen 



tárgyalják, hiszen mindkét előterjesztés témája ugyanarról szól. A szavazás pedig már külön-
külön történne. 
Megkérdezte, hogy előzetesen történt-e pontos egyeztetés az érintett vállalkozásokkal. 
 
Az ügyrendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, a továbbiakban együttesen 
tárgyalták a két napirendi pontot. 
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy volt egyeztetés a vállalkozásokkal, személyes 
tájékoztatás is történt, de ennek ellenére sem írták alá a szerződést.  
 
Mátyás János véleménye, hogy az ügy megrekedt. Ez nem jó a vállalkozásoknak sem és Komló 
Város Önkormányzatának sem. A helyzet nagyon kellemetlen.  
 
Szarka Elemér József elmondta, hogy már a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a szerződést 
nem kötötték meg. Javasolta, hogy a későbbiekben vezessenek be egy határidőt, az ilyen 
kellemetlen helyzet elkerülése végett. Ha valamilyen oknál fogva nem jön létre egy szerződés, 
akkor annak legyen valami következménye.  
 
Jégl Zoltán sajnálja, hogy nem jött létre a szerződés egyik Kft-vel sem, mivel így 8 munkahely 
sem fog létrejönni. Kellemetlen a dolog, mert a vállalkozók már előre meg is köszönték a 
támogatást, mielőtt jóváhagyta volna a képviselő-testület. Véleménye szerint a későbbiekben 
körültekintőbb eljárás szükséges. Támogatja Szarka Elemér József javaslatát.  
 
Kupás Tamás Levente tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kérelem beadása és a testület döntése 
után a vállalkozó eltűnik a rendszerben. Attól, hogy a szerződés nem jött létre, még nem jelenti 
azt, hogy nem valósultak meg a vállalkozások. Vannak fenntartási kötelezettségek is, amit 
valószínűleg nem mertek vállalni. Érdemes az elhangzott javaslatokat megfontolni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester először a Forr-Line Kft. munkahely teremtési támogatási ügyét bocsátotta 
szavazásra, melyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

5/2014. (I.23.) sz. határozat 
 

Forr-Line Kft. munkahely teremtési támogatás ügye 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Forr-Line Kft. munkahely teremtés támogatási ügyét. 
 

1. A képviselő-testület a Forr-Line Kft-nek (Komló, Pécsi út 42/C.) odaítélt támogatásról 
szóló 109/2013. (VI.27.) számú határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy a társaság 
képviselője többszöri megkeresés ellenére sem írta alá a támogatási szerződést. 



 
2. Erre figyelemmel a támogatási szerződés aláírására a későbbiekben nem kerülhet sor. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintettet tájékoztassa.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 

 
 
Majd a Rapid Bt. munkahely teremtési támogatási ügyét bocsátotta szavazásra, melyet a 
képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2014. (I.23.) sz. határozat 
 

A Rapid Bt. munkahely teremtési támogatás ügye 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Rapid Bt. munkahely teremtés támogatási ügyét.  
 

1. A képviselő-testület a Rapid Bt-nek (székhelye: 7300 Komló, Kórház utca 1.) odaítélt 
támogatásról szóló 110/2013. (VI.27.) számú határozatát visszavonja, tekintettel arra, 
hogy a társaság képviselője többszöri megkeresés ellenére sem írta alá a támogatási 
szerződést. 

2. Erre figyelemmel a támogatási szerződés aláírására a későbbiekben nem kerülhet sor. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintettet tájékoztassa.   

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 
 
 

7. sz. napirend 
 

Komló város 2014. évi rendezvény-naptára  
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Horváth Lászlóné a Közösségek Háza igazgatója 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Jégl Zoltán sikeresnek ítélte meg a 2013. évi nagy rendezvényeket. Köszönet Horváth Lászlóné 



és Simon Andrásné munkájáért. Ebben az évben is sok rendezvény lesz, melyen előreláthatóan 
sokan vesznek majd részt.  
 
Szarka Elemér József véleménye, hogy Komlónak hihetetlenül gazdag kulturális szervezetei 
vannak. Ezek a rendezvények a fiataloknak és időseknek egyaránt alkalmat nyújtanak a 
fellépésre, a siker örömére. A mai Komló más, mint a korábbi. Törekedni kell arra, hogy minél 
többen látogassanak el a városunkba. Az idei rendezvénynaptár bővelkedik a nagyszerű 
programokban. 
 
dr. Makra István Edéné hozzáfűzte, hogy Komló városa büszke lehet a kultúrájára. Ezek a 
kulturális programok nagyon gazdagok. Külön kiemelte a Közösségek Háza és Horváth Lászlóné 
munkáját. Professzionális munka folyik a részükről. A Magyar Kultúra Napján előadott műsor 
érzelemgazdag, megható és példaértékű volt. Fajcsi Ferencnek és a Súgólyuk Színház csapatának 
köszönet érte.  
 
Borbás Sándor elmondta, hogy öröm ezt a napirendet tárgyalni. A rendezvények hozzájárulnak 
ahhoz, hogy új területeket nyissunk meg. Szintén öröm, hogy a városi rendezvényeken a fiatalok 
és a gyerekek is megjelentek. Reményei szerint egyre többen fogják majd látogatni a műsorokat.  
 
Polics József megköszönte a pozitív véleményeket. Büszkék lehetünk arra, ami ebben a városban 
történik. Jómagam is szívesen látogatom azokat a rendezvényeket, melyeket a helyiek adnak elő. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2014. (I. 23.) sz. határozat  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági 
és sportbizottság véleményének figyelembe vételével – a Komló város 2014. évi 
rendezvénytervéről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület a Komló város 2014. évi rendezvénytervét és a programok 
megrendezését az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. 2. A képviselő-testület a 2014. évi városi nagyrendezvények szervezési felelőseként 
Horváth Lászlónét a Közösségek Háza igazgatóját jelöli ki, koordinálásával Simon 
Andrásné marketing-ügyintézőt bízza meg. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény-naptár városi honlapon 
történő megjelenéséről gondoskodjon. 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester  

  



2014. ÉVI TERVEZETT RENDEZVÉNY-NAPTÁR 

PROGRAM 
IDEJE 

HÓNAP      
NAP 

PROGRAM 
MEGNEVEZÉSE 

PROGRAM JELLEGE : 
pl.: fesztivál, falunap, 

gyermekprogram, 
ünnepség, sport, egyéb 

stb. 

HELY/Helyszín 
/települések 

megnevezése és a konkrét 
helyszín / 

SZERVEZŐ INTÉZMÉNY 
NEVE CÍME, TEL.SZÁMA, E-

mail, Honlap címe 

01. 17. 

 
 

Örökségünk – Délutáni 
Diskurzus 

 

Vetítéses előadás 
 

Közösségek Háza 
 

Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 

01.17. 
 

Szalagavató ünnepség Színház és 
Hangversenyterem 

Komló 

Kökönyösi Szakközépiskola 
Nagy László Gimnáziuma 

7300 Komló, Alkotmány u.2. 
Tel: 72/482-367 

e-mail: gimnazium@nagylaszlo-
komlo.sulinet.hu 

01. Összejövetel 
 
 
 
 

Könyvtárhasználati 
foglalkozás 

 

Közgyűlés 
és     hagyományosan 
Petőfi Sándor  versei 

 
 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör 
 
 
 
 

Könyvtár 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 
 

01. 21. A Magyar Kultúra Napja 
A Díszítőművészeti Műhely 

kiállítása 

Népművészeti kiállítás Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Schaff Anikó 
01. 22. A Magyar Kultúra Napja 

Gálaműsor – „Határtalan 
hazaszeretet” a Súgólyuk 
színház ünnepi műsora 

Színházi műsor Színház Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Aranyos László 



01. 24. 

 

Szalagavató ünnepély szalagtűzés, 11. 
osztályosok és a végzősök 

műsora 

Színház Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2. 

www.kook-szki.hu 
info@kook-szki.hu 

01. 24. 

 

Szalagavató bál Bál a végzős diákoknak, 
szüleiknek, és 
vendégeiknek. 

Sikonda Wellness Hotel 
étterme 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2. 

www.kook-szki.hu 
info@kook-szki.hu 

01. 24. „Virágos Komló 2013.” 
városszépítő mozgalom éves 

értékelése. 
„Virágos Komló 2014” 
városszépítő mozgalom 

indítása és év indítás 

Szakmai és értékelő, 
valamint oklevélátadó 

találkozás 

Komló. Német Klub 
Komló, Templom tér 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

Komlói Nyugdíjas Egyesület és a 
Magyar Vöröskereszt Komlói 

Szervezete 
Fóris Zoltán 

zoltanforis@freemail.hu 
01.31. Szalagavató ünnepség Komló, Sportcsarnok Kökönyösi Szakképző Iskola 

Komló, Vájáriskola u. 1. 72/483-
190 

szakkepzo@nagylaszlo-
komlo.sulinet.hu 

http://www.szakiskolakomlo.hu/ 
02.01. IV. Komló Városi 

Kolbásztöltő Fesztivál 
 

Közösségek gasztronómiai  
vetélkedése 

 

Sportközpont 
Komló, Eszperantó tér 

 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

Komló Város Önkormányzat 
7300Komló, Városház tér 1. 

honismeretkomlo@freemail.hu 
Szarka Elemér,Musitz Béla 

honismeretkomlo@freemail.hu 
 

02.06. Kistérségi Hevesy kémia 
verseny 

verseny Komló, Felsőszilvási 
Általános Iskola 

Szilvási Általános Isk. Felsőszilvási 
Ált. Iskolája 

7300 Komló Május 1.u.13. 
484-430 fszilvas@gmail.com 

02. 08. Farsangi Örökbefogadó nap Örökbefogadó nap Komló – Tesco parkoló Komlói Állatvédő Egyesület 7300 



Komló, Gagarin u. 1. 
0670-329-33-46 

02. Tiszucki Antalné 
 

Összejövetel 
 
 

Könyvtárhasználati 
foglalkozás 

 

Szalvéta kiállítás 
 

Kányádi Sándor 
Víg poéták és farsangi fánk 

 
 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 
 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör 
 
 
 
 

Könyvtár 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 
 

02. 12. Montágh Imre szépkiejtési 
verseny 

Kistérségi szépkiejtési 
verseny 

Gagarin Ált. Iskola Gagarin Általános Iskola 
7300 Komló, Bányász u. 1. 

72/483-322 
iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu 

www.gagarin.hu 
02.14. Területi Kazinczy-verseny szépkiejtési verseny Szilvási Ált. Iskola Szilvási Általános Iskola 7300 

Komló, Függetlenség u. 32. 
Tel.: 790-953 

e-mail: titkarsagszilvas@gmail.com 
honlap: www.szilvas.sulinet.hu 

02.14. 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület éves 

közgyűlése 
 

Éves közgyűlés 
 

Komló. Helytörténeti 
Gyűjtemény 

Komló, Városház tér 1 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

Egyesületi tisztségviselők 
honismeretkomlo@freemail.hu 

 
02.14. III. Valentin-napi 

Futókaland 
tömegfutás Komló, Eszperantó tér DÖKE – www.döke.hu – Balogh 

Bettina – betty.balogh@gmail.com 
– 06-20/777-4006 

02. 21. 
 

Örökségünk – Délutáni 
Diskurzus 

 

Vetítéses előadás 
 

Közösségek Háza 
 

Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
02. 21. Zrínyi Ilona matematika 

verseny 
verseny Kodály Zoltán Ének-zenei 

Katolikus Általános Iskola 
Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola 



02.22. DÖKE amatőr 
kosárlabdagála 

kosárlabdakupa Komló, Gagarin Iskola 
tornaterme 

DÖKE – www.doke.hu – Tasnádi 
Tas – tasi06@gmail.com – 

06-20/777-4007 
02. 22-23. Városi Karnevál Gyermekrendezvény Színház Közösségek Háza, Színház- és 

hangversenyterem Komló, 48-as tér 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

www.khszinhaz.hu 
Krausz Bernadett 

03.01. Horzsa Sándor emléktúra mozgás a szabadban-
emlékezés 

Találkozó: Autóbusz 
pályaudvar 

Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
03.05. SZÉP MAGYAR BESZÉD 

verseny Baranya megyei 
forduló 

(középiskolásoknak: 
gimnáziumi és szakképző 

iskolai kategóriában) 

Az országos Kazinczy 
SZÉP MAGYAR 

BESZÉD verseny megyei 
fordulója hagyományosan 
a szakközépiskolában kerül 

megrendezésre 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló 

Alkotmány u.2. 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2. 

www.kook-szki.hu 
info@kook-szki.hu 

03. Békési Attila – Békési Nóra 
 

Összejövetel 
 
 
 
 

Könyvtárhasználati 
foglalkozás 

Kiállítás: gyufaképek, 
szobrok, gobelin 

 
Írók, költők az I. 
világháborúról 

Balázs Béla: A kékszakállú  
herceg vára 

 

Muzeális Gyűjtemény 
 
 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör 
 
 
 

Könyvtár 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 
 

03. Iskolabemutatkozó 
nemzetiségi nap 

Színházi bemutatkozás Komlói Színház és 
Hangversenyterem 

Kenderföld-Somági Általános Isk. 
7300 Komló, Gagarin u. 4. Tel.: 

72/581-456 
www.kenderfoldiiskola.hu 

03.12. Kistérségi német vers- és 
prózamondó verseny 

VERSENY Komló, Felsőszilvási 
Általános Iskola 

Szilvási Általános Iskola 
Felsőszilvási Ált. Iskolája 

7300 Komló Május 1.u.13. 
484-430 fszilvas.titkar@gmail.com 



 
 
 

03. 13-14 Nagy László Napok fesztivál, ünnepség, sport, 
vetélkedők sorozata 

Nagy László Gimnázium 
Komló, Alkotmány u. 2. 

Kökönyösi Szakközépiskola 
Nagy László Gimnáziuma 

7300 Komló, Alkotmány u.2. 
Tel: 72/482-367 

e-mail: gimnazium@nagylaszlo-
komlo.sulinet.hu 

03. 13-14. Kazinczy-napok • Suli-muri: osztályok 
közötti játékos vetélkedő 
a DÖK szervezésében 

• diákfórum 

• március 15-i műsor, 

• bemutatkozó műsor 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2. 

www.kook-szki.hu 
info@kook-szki.hu 

03.13. 
 

A szakközépiskola 
bemutatkozó műsora 

tánc, zene, próza a 
szakközépiskola tanulóinak 

előadásában 

Színház Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2. 

www.kook-szki.hu 
info@kook-szki.hu 

03.15. Honvéd próba és városi 
ünnepség 

Gyermekrendezvény és 
ünnepély 

Közösségek Háza, Színház 
és 48-as tér 

Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 
Krausz Bernadett 
Aranyos László 

03.15. V. Napfordí-Tó Futás futóverseny Sikonda, Sikondai-tó előtti 
nagyparkoló 

DÖKE – www.doke.hu – Balogh 
Bettina – betty.balogh@gmail.com 

– 06-20/777-4006 
03.15. 

 
Megemlékezés és koszorúzás 

a Kossuth emlékhelyen 
 

Ünnepség 
 

Kossuth emlékhely 
Komló, Kossuth u. 87. 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület-Fóris 

Zoltán,Csík Istvánné 
honismeretkomlo@freemail.hu 



 
03. 15. Mecseki Barangolások 

I. forduló 
Vetélkedő I. forduló 

leadási határidő 
Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 

Iskola 
erkelferenckomlo@gmail.com 

03. 20-22. Városi Borverseny és 
borünnep 

Borbírálat és műsoros 
rendezvény 

Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Schaff Anikó 
03.21. 

 
Örökségünk-délutáni 

diskurzus 
vetítéses előadás Közösségek Háza Hétdomb Természetbarát Egyesület 

Tel.:  70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

 
04. 

 

 
Király Csaba 

 
Könyvtári Hét 

 
 
 
 
 
 
 

Összejövetel 
 

 
Kiállítás: festmény 

 
*Óvodások mesemondó 

versenye 
*Rajzpályázat 

*Könyvtárhasználati 
vetélkedő felső 
tagozatosoknak 

*Műveltségi vetélkedő 
középiskolásoknak 

 
 

Kortárs költő: Petrőczi 
Éva 

460 éve született Balassi 
Bálint 

 
Muzeális Gyűjtemény 

 
Könyvtár 

 
 
 
 
 
 
 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör 

 
Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 
 

04.04. Járási angol nyelvű vers- és 
prózamondó verseny 

szavalóverseny Szilvási Ált. Iskola Szilvási Általános Iskola 7300 
Komló, Függetlenség u. 32. 

Tel.: 790-953 
e-mail: titkarsagszilvas@gmail.com 

honlap: www.szilvas.sulinet.hu 



04.06. IV. Négy Évszak 
Félmaraton, Minimaraton, 

Maratonka és Törp-maraton 
tavaszi forduló 

futóverseny Komló, Eszperantó tér DÖKE - www.doke.hu - Balogh 
Bettina - betty.balogh@gmail.com - 

06-20/777-4006 

04. 07. XXX. Koncz Dezső 
Országos Komplex 
Tanulmányi Verseny 

Tanulmányi verseny 
regionális forduló 

Komlói EGYMI 
 

7300 Komló, Tompa M. u. 14. 
72 / 481-217 

igh.bmoisk@hu.inter.net 
www.komloiegymi.hu 

04. 11. 
 

Örökségünk-délutáni 
diskurzus 

vetítéses előadás Közösségek Háza Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
04. 11-12. 

 
 
 

Mindenmás Fesztivál – 
„hangos” és „nem hangos” 

programok 

Alternatív kulturális 
fesztivál (könnyűzenei és 
kortárs színházi műsorok) 

Közösségek Háza, 
Zrínyi klub 

Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Aranyos László 
04.14. 4. osztályosok városi 

helyesírási versenye 
verseny Szilvási Ált. Iskola Szilvási Általános Iskola 7300 

Komló, Függetlenség u. 32. 
Tel.: 790-953 

e-mail: titkarsagszilvas@gmail.com 
honlap: www.szilvas.sulinet.hu 

04.16. Gagarin-nap sport Gagarin Ált. Iskola Gagarin Általános Iskola 
7300 Komló, Bányász u. 1. 

72/483-322 
iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu 

www.gagarin.hu 
04. 16. Színházi bemutatkozó kulturális program Komlói Színház Gagarin Általános Iskola 

7300 Komló, Bányász u. 1. 
72/483-322 

iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu 
www.gagarin.hu 

04.19. X. Fut a Komló futóverseny Komló, Kökönyös DÖKE - www.doke.hu - Balogh 
Bettina - betty.balogh@gmail.com – 

06-20/777-4006 



04.19 Húsvéti játszóház gyerekprogram Közösségek háza 
Nagycsaládosok Komlói Egyesülete 

Nyers György Tel.: 20/214-7440 
04.19. 

 
Honismereti nap a Gagarin 

Általános Iskola 
Osztályával 

 

Játékos ,ismereteket adó 
nap a fiatalokkal 

 

Komló, Arborétum 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület-Csík 

Istvánné,Bogdán László 
honismeretkomlo@freemail.hu 

 

04. 25- és 
április 30. 

Mecseki Barangolások 
II. forduló - terep 

Természeti- és 
Környezetvédelmi 

Vetélkedő általános és 
középiskolásoknak 

Melegmány - Kőlyuk Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola 

erkelferenckomlo@gmail.com 

04.26 Baranya Honismereti nap 
 

Baranya Honismereti 
Egyesület 

tagszervezeteinek 
komlói  szakmai 

találkozója 
 

Sikonda 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

Baranya Honismereti Egyesület 
Szarka Elemér 

elemersz&@gmail.com 

04.26. 
 

Érettségiző osztályok 
emlékfa ültetése 

 

Egyéb 
 

Komló 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület-Csík 

Istvánné, 
Bogdán László 

honismeretkomlo@freemail.hu 
 

04. Föld napja és Diáknap Oktatás 2 max 4 helyi általános 
iskola 

Komlói Állatvédő Egyesület 7300 
Komló, Gagarin u. 1. 

0670-329-33-46 
04.27 DÖKE Kosárlabdakupa kosárlabdakupa Komló, Sportközpont DÖKE - www.doke.hu - Balogh 

Bettina - betty.balogh@gmail.com – 
06-20/777-4006 

04.27. Vakvezető kutyák világnapja 
Örökbefogadó nap 

Örökbefogadó nap Komló – Tesco parkoló Komlói Állatvédő Egyesület 7300 
Komló, Gagarin u. 1. 

0670-329-33-46 
04. 29. „Tündérkert” mesemondó 

verseny    1-2. évfolyam 
verseny Kodály Zoltán Ének-zenei 

Katolikus Általános Iskola 
Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola 



04. vége MTB Hillclimb verseny 
(Irány a csúcs) 

Hegyikerékpáros verseny, 
egyenkénti indítással, csak 

felfelé 

Szászvár DÖKE – www.doke.hu – Vidák 
Sándor – Horváth Csaba 

04.30. Ballagás ünnepség Nagy László Gimnázium 
Komló, Alkotmány u. 2. 

Kökönyösi Szakközépiskola 
Nagy László Gimnáziuma 

7300 Komló, Alkotmány u.2. 
Tel: 72/482-367 

e-mail: gimnazium@nagylaszlo-
komlo.sulinet.hu 

04.30. 
 

Májusfaállítás 
 

Egyéb 
 

Komló, Eszperantó tér 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület-Fóris 

Zoltán,Musitz Béla 
honismeretkomlo@freemail.hu 

 
05.01. 

 
 

Európa–Nap Örökség 
Fesztivál 

Nemzetiségi Nap 

Nemzetiségi rendezvény Nemzetiségi 
önkormányzatok, KH 

Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Nemzetiségi önkormányzatok/ 
Horváth Éva 

 
05. Komlói foltvarrók 

 
Összejövetel 

 
 

Könyvtárhasználati 
foglalkozás 

Kiállítás 
 

Anyák napja: irodalmi 
összeállítás 

Kirándulás: Ófalu, 
Mecseknádasd 

 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör 
 
 

Könyvtár 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 
 

05. Komló és Környéke 
Bányászainak Találkozója 

hagyományőrző ünnepség, 
találkozó 

a város több, 
bányászhagyományokat 
őrző helyszínén, Hotel 
Békesziget Kerthelyiség 

Komlói Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezet, Komlói Vállalkozók 

Klubja Egyesület 
Kőszegi Ernő 30/351-2463 

 



05.02. 
 

Ballagás  Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2. 

www.kook-szki.hu 
info@kook-szki.hu 

 

05.04. Anyák napi gyerekprogram Közösségek háza 
Nagycsaládosok Komlói Egyesülete 

Nyers György Tel.: 20/214-7440 
05.04. 2014 másodperces futás tömegfutás Komló, Eszperantó tér DÖKE – www.doke.hu – Balogh 

Bettina - betty.balogh@gmail.com – 
06-20/777-4006 

05.08. EFAMI - nap Hangszer bemutató 

Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola előtti 

parkoló 
48-as tér 7. 

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola 

erkelferenckomlo@gmail.com 

05. 17. 
Baranya-Tolna 30, 15, 8 és 

„Nosztalgia 60” 
teljesítménytúra rendezése 

mozgás a szabadban 
Rajt/cél Zobákpuszta, 

Vargánya Tanya 

Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
05. 17. Baranya megyei gyermek 

néptánc találkozó 
Folklór rendezvény Nemzeti Művelődési Intézet 

BM irodája - KH 
Közösségek Háza, Színház- és 

hangversenyterem Komló, 48-as tér 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

www.khszinhaz.hu 
Deáky Péter 
Váradi Judit 

05.24. DÖKE Nyárcsalogató 
100/75/50/25 kerékpáros 

teljesítménytúra 

kerékpártúra Komló, Közösségek Háza DÖKE – www.doke.hu – Balogh 
Zoltán – bzoltan958@gmail.com – 

06-20/3800-777 
05.24. Családi gyermeknap Gyermekprogram Komló, Írínyi - Eötvös utca 

közti park 
Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

Kenderföldi Általános Iskola  és 
Musitz Béla 

 
05. 25. Városi gyermeknap Családi program Közösségek Háza Komló 

48-as tér 1. 
Közösségek Háza, Színház- és 

hangversenyterem Komló, 48-as tér 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 



www.khszinhaz.hu 
Krausz Bernadett 

05.25. Gyereknapi vetélkedő vetélkedő Komló, Sportközpont DÖKE – www.doke.hu – Balogh 
Bettina - betty.balogh@gmail.com – 

06-20/777-4006 
06. 07. Vállalkozói Lobbyparti Parti, fesztivál Hotel Békesziget 

Kerthelyiség 
Komlói Vállalkozók Klubja 

Egyesület 
Kispál László Tel.: 30/530-6863 

06.04. Nemzeti Összetartozás 
Emlékhely avatás 

emlékhely avatás  -
ünnepség 

48-as tér Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
06. 6. 13. 20. 

27. 
Pénteki lazítás - sorozat Szabadtéri rock koncertek Közösségek Háza nyári 

játéktér 
Közösségek Háza, Színház- és 

hangversenyterem Komló, 48-as tér 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

www.khszinhaz.hu 
Korbuly István 

06. Molnárné Rádi Erzsébet 
 

Könyvtárhasználati 
foglalkozás 

kiállítás: gobelin 
 
 
 
 
 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 
 

Könyvtár 
 
 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 
 

06. 11-13. 
 

Egészségmodul • Sorversenyek a 
Sportcsarnokban diákok, 

tanárok, az általános 
iskolák csapatainak a 

bevonásával 

• Egészségnap: előadások 
a szenvedélymentes, 

egészséges életmódról, 
táplálkozásról, reform-

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2. 

www.kook-szki.hu 
info@kook-szki.hu 



ételkészítés, ételkóstoló, 
egészségügyi mérések, 

elsősegélynyújtás, 

• Fogyatékkal élők iránti 
tolerancia kialakítása: a 

fogyatékkal élők 
mindennapjainak 

szimulációja 
pl. kerekes székes verseny, 

csörgőlabda bajnokság, 
fekete szoba 

06. 14. Lafferton Henrik emléktúra 
és baráti találkozó a komlói 

civilekkel 

mozgás a szabadban, 
emlékezés és találkozó 

Találkozó: Autóbusz 
pályaudvar 

Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
06.14. Ballagás ünnepség Szilvási Ált. Iskola Szilvási Általános Iskola 7300 

Komló, Függetlenség u. 32. 
Tel.: 790-953 

e-mail: titkarsagszilvas@gmail.com 
honlap: www.szilvas.sulinet.hu 

06.15. Komló Városi DH MTB downhill verseny Komló DÖKE – www.doke.hu – Horváth 
Csaba – 

20/204-2360 
06.22. IV. Négy Évszak 

Félmaraton, Minimaraton, 
Maratonka és Törp-maraton 

nyári forduló 

futóverseny Komló, Eszperantó tér DÖKE – www.doke.hu – Balogh 
Bettina - betty.balogh@gmail.com – 

06-20/777-4006 

06.28. Szent Iván Éj szórakoztató zenés 
mulatságok 

Hotel Békesziget 
Kerthelyiség 

Komlói Vállalkozók Klubja 
Egyesület 

Kispál László Tel.: 30/530-6863 
07. 1-31. Nyári napközi Mindennapos gyermek 

foglalkoztatás 
Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 

hangversenyterem Komló, 48-as tér 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 



www.khszinhaz.hu 
Krausz Bernadett, Schaff Anikó 

07. 6. 13. 20. 
27. 

 

TópArt sorozat Zenei- és táncprodukciók Sikonda Tószínpad Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Korbuly István 
07.06. III. DÖKE Félmaraton futóverseny Komló, Eszperantó tér DÖKE – www.doke.hu – Tasnádi 

Tas – tasi06@gmail.com – 
06-20/777-4007 

07.09.-16 
 

Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő Tábor 

 

Fiatalok szakmai, kulturális 
találkozója 

 
 

Beregszász 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület-Csík 

Istvánné,Szarka Elemér,Bogdán 
László 

 
08. 2. 9. 16. 

23. 
 

Street Arts – Utcazene Zenei és tánc-produkciók Városház tér Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Deáky Péter 
08.09. DÖKE Streetball-kupa kosárlabdakupa Komló, Gagarin Iskola kinti 

pályája 
DÖKE – www.doke.hu – Balogh 

Bettina - betty.balogh@gmail.com – 
06-20/777-4006 

08.17. 12 órás DÖKE-
Futófesztivál 

futóverseny Sikonda, Pihenőpark DÖKE – www.doke.hu – Balogh 
Bettina - betty.balogh@gmail.com – 

06-20/777-4006 
08. vége 

 
Fiatal komlói alkotók 

kiállítása 
Kiállítás Muzeális Gyűjtemény Komló Város Önkormányzat József 

Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 

ildiko@vk-komlo.bibl.hu 
komloikonyvtar.hu 

08. 20. Szent István Nap Nemzeti Ünnep és Családi 
nap műsorokkal 

Színház és 48-as tér Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 



www.khszinhaz.hu 
Horváth Éva 

09. 1-5. Témahét A kilencedikesek iskolába 
szoktató, egymással, 
tanáraikkal, a felsőbb 

évesekkel való ismerkedést 
játékos formában elősegítő 
egy hetes programsorozat, 
amely péntek délután az 

ünnepélyes iskolapolgárrá 
fogadással zárul. 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2. 

www.kook-szki.hu 
info@kook-szki.hu 

09. 5-7. Komlói Napok és 
Bányásznap 

Rendezvénysorozat Közösségek Háza – 
Színház, Önkormányzat, 

intézmények, civil 
szervezetek 

Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Horváth Éva 
09.  

Fiatal komlói alkotók 
kiállítása 

 
Összejövetel 

 
 

Könyvtárhasználati 
foglalkozás 

 
Kiállítás 

 
Közgyűlés: nyári 
olvasmányaink 
Shakespeare 

 

 
Muzeális Gyűjtemény 

 
Nyugdíjas Könyvbarát Kör 

 
 
 

Könyvtár 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 

09.05-07. Nosztalgia Bányásznap 
Komlói Napok 

nosztalgiai bányásznap, 
zenés rendezvény 

Hotel Békesziget 
Kerthelyiség 

Komlói Vállalkozók Klubja 
Egyesület 

Kispál László Tel.: 30/530-6863 
09.06. DÖKE Jó szerencsét 

100/75/50/25 kerékpáros 
teljesítménytúra 

kerékpártúra Komló, Közösségek Háza DÖKE – www.doke.hu – Balogh 
Zoltán – bzoltan958@gmail.com – 

06-20/3800-777 
09. 06. Születésnapi rendezvény 

Örökbefogadó nap (Police 
Roadshow keretein belül) 

Örökbefogadó nap Komló – Tesco parkoló Komlói Állatvédő Egyesület 7300 
Komló, Gagarin u. 1. 

0670-329-33-46 



09.06. Ízek utcája Gasztronómiai verseny Komló, Eszperantó tér Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület-Fóris 

Zoltán,Bogdán László,Musitz Béla 
honismeretkomlo@freemail.hu 

09.14. „Jó szerencsét” (15, 7 km) 
Bányász emléktúra 

szervezése 

mozgás a szabadban - 
emlékezés 

Rajt: Komló, Múzeumkert, 
Cél: Bányászpark, emlékmű 

Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
09.20. VII. Civil Nap civil szabadidős 

rendezvény 
Sikondai Pihenőpark Komlói Civil Szervezetek 

Jégl Zoltán Tel.: 0630/530-6870 
09.21. Történelmi helyek nyílt MTB 

túra I. 
MTB túra (20 éves a 
DÖKE rendezvény) 

Komló DÖKE – www.doke.hu – 
Rózsavölgyi Péter – 30/698-3901 

09. 26. 
 

Régi turisták találkozója találkozó Közösségek Háza Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
09.28. IV. Négy Évszak 

Félmaraton, Minimaraton, 
Maratonka és Törp-maraton 

őszi forduló 

futóverseny Komló, Eszperantó tér DÖKE – www.doke.hu – Balogh 
Bettina - betty.balogh@gmail.com – 

06-20/777-4006 

10.01. Zene Világnapi Hangverseny Hangverseny Komlói Színház és 
Hangversenyterem 

 

10.03-04. Komlói Német klub 30. éves 
évfordulója. 

Ünnepi megemlékezés Komló, Német klub, Városi 
színház 

Komlói Német Közhasznú 
Egyesület, Komló Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzata 
10. 06. október 6-i Csonka Miklós 

emléktúra 
Komlóról Pécsre 

gyalogtúra a 
szakközépiskolai tanulók 

és meghívott 
vendégtanulók a 
gimnáziumból, a 

szakiskolából és a komlói 
általános iskolákból 

részvételével. 
Ugyanezen a napon a 
9.osztályosaink pécsi 

Komlóról Pécsre gyalogtúra 
a Mecseken át, végállomás 

Pécs az Aradi Vértanúk 
útján. Itt találkoznak a 

kilencedik osztályosokkal, 
ahol közösen mécses 
gyújtanak a Vértanúk 

szobrai előtt. 

Kökönyösi Szakközépiskola 
7300 Komló Alkotmány u.2. 

www.kook-szki.hu 
info@kook-szki.hu 



kulturális kirándulása. 
10. 06. Aradi Vértanúk 

emlékünnepség 
ünnepség Templom tér 2. Közösségek Háza, Színház- és 

hangversenyterem Komló, 48-as tér 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

www.khszinhaz.hu 
- Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola 
Komló, Templom tér 2. 

Tel.: 72/481-272 
10.11. DÖKE 15-30 gyalogos 

teljesítménytúra 
gyalogtúra Mánfa, Művelődési Ház DÖKE – www.doke.hu – Balogh 

Zoltán – bzoltan958@gmail.com – 
06-20/3800-777 

10. Összejövetel 
 
 

Góz László – Pásztó Csaba 
 

Könyvtári foglalkozások 
 

Móra Ferenc írói 
munkássága 

Pósa Lajos, a mesekirály 
 
 

Kiállítás: agancs és 
vadászfotók 

 
 
 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör 
 
 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 

Könyvtár 
 
 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 

10.15. Szászvár DH MTB downhill verseny Komló DÖKE – www.doke.hu – Horváth 
Csaba – 

20/204-2360 
10.17. 

 
Örökségünk-délutáni 

diskurzus 
vetítéses előadás Közösségek Háza Hétdomb Természetbarát Egyesület 

Tel.:  70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

10. 23. Nemzeti Ünnep - városi 
ünnepély és ünnepi műsor 

Megemlékezés és műsor Színház, Városház tér Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Aranyos László 
10. vége Történelmi helyek nyílt MTB MTB túra (20 éves a Komló DÖKE – www.doke.hu – Nagy 



túra II. DÖKE rendezvény) Ferenc – 
30/348-5964 

10. Idősek napja Két idősotthon látogatása 
terápiás kutyákkal 

Kökönyösi és Gesztenyési 
Idősek Otthona 

Komlói Állatvédő Egyesület 7300 
Komló, Gagarin u. 1. 

0670-329-33-46 
10. 19. Eperjesi Ernő emléktúra mozgás a szabadban- 

emlékezés 
Találkozó: Autóbusz 

pályaudvar 
Hétdomb Természetbarát Egyesület 

Tel.:  70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

10.25. Mecseki láthatatlanok 
nyomában (56,28,14,7 km) 

Történelmi Emléktúra 
társrendezése 

mozgás a szabadban Rajt/cél: Zobákpuszta Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 

11.01. Kegyeleti ünnepség a 
világháborúk áldozatai 

emlékére 

Megemlékezés Komló, Templom téri Hősi 
Emlékmű 

Közösségek Háza, Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

Horváth Éva 
Szarka Elemér 

 
11. Városi alsós szavalóverseny verseny Komló, Felsőszilvási 

Általános Iskola 
Szilvási Általános Iskola 
Felsőszilvási Ált. Iskolája 

7300 Komló Május 1.u.13. 
484-430 fszilvas.titkar@gmail.com 

 
 

11. Juhász Krisztina 
 
 
 

Összejövetel 
 
 

Könyvtári foglalkozások 

Kiállítás: ékszerek, 
mesefigurák 

 
 
 

Neves baranyai költők 
Az új bor ünnepe 

bordalokkal 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 
 
 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör 
 
 

Könyvtár 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 
 
 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 



ildiko@vk-komlo.bibl.hu 
komloikonyvtar.hu 

11. Kistérségi Népdaléneklési 
verseny 

Gyermekrendezvény Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 
Krausz Bernadett 

11.01. 
 

Kegyeleti megemlékezés 
 

Ökumenikus 
megemlékezés az I-II. 

világháború áldozatairól 
 

Komló, Templom tér 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület és a 

Közösségek Háza 
Páll Lajos,Szarka Elemér,Fóris 

Zoltán 
honismeretkomlo@freemail.hu 

11. Föld napja és Diáknap Oktatás 2 max 4 helyi általános 
iskola 

Komlói Állatvédő Egyesület 7300 
Komló, Gagarin u. 1. 

0670-329-33-46 

11. 21. Szent Cecília Hangverseny Hangverseny 
Komlói Színház és 
Hangversenyterem 

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola 

erkelferenckomlo@gmail.com 

11. 21. 
 

Örökségünk-délutáni 
diskurzus 

vetítéses előadás Közösségek Háza 
Hétdomb Természetbarát Egyesület 

Tel.:  70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

11.22. DÖKE amatőr 
kosárlabdagála 

kosárlabdakupa Komló, Gagarin Iskola 
tornaterme 

DÖKE – www.doke.hu – Tasnádi 
Tas – tasi06@gmail.com – 

06-20/777-4007 
11.29. Rockenbauer Pál emléktúra 

(20, 12 km) 
mozgás a szabadban Találkozó: Autóbusz 

pályaudvar 
Hétdomb Természetbarát Egyesület 

Tel.:  70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

11. 30.- 12. 
7.14. 21. 

Advent - sorozat Rendezvénysorozat Városház tér Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 

Korbuly István 
12. 1-7. Borbála – Hét Bányász hagyományok Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 



12. 5. Kistérségi Közkincs Gála ápolása, kistérségi 
hagyományőrzés 

hangversenyterem Komló, 48-as tér 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

www.khszinhaz.hu 
Schaff Anikó 

12.06. Karácsonyi Játszóház gyerekprogram Közösségek háza 
Nagycsaládosok Komlói Egyesülete 

Nyers György Tel.: 20/214-7440 
12. 1-7. 
12. 2. 

Borbála – Hét 
Kistérségi Mesemondó 

verseny 

Gyermekrendezvény Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 
hangversenyterem Komló, 48-as tér 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
www.khszinhaz.hu 
Krausz Bernadett 

12. 02-04. Borbála – Napok 
 

Összejövetel 
 
 
 
 

 
90 éves lenne Váci Mihály 

Advent idején 
 

Muzeális Gyűjtemény 
 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör 
 
 
 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény Komló, Városház tér 1. 
ildiko@vk-komlo.bibl.hu 

komloikonyvtar.hu 

12. 05. Gyöngyössy Zoltán 
Tehetséges Fuvolisták 

Találkozója 

Fuvolás találkozó Komlói Színház és 
Hangversenyterem 

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola 

erkelferenckomlo@gmail.com 
12.04. Borbála Napi megemlékezés emlékünnepség Márka Csille emlékhely Komlói Vállalkozók Klubja 

Egyesület 
Kispál László Tel.: 30/530-6863 

12.05. Jánosi Engel Adolf 
szobránál megemlékezés és 

koszorúzás 
XXIV. Településtörténeti 

Konferencia 

Ünnepség 
Hagyományőrző szakmai 

konferencia 

Komló, Városház tér 1 Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület, 

Helytörténeti Gyűjtemény, 
Komló Város Önkormányzat 
Páll Lajos,Szarka Elemér,Fóris 

Zoltán 
honismeretkomlo@freemail.hu 

12. 06. Találkozás a Mikulással mozgás a szabadban Találkozó: Autóbusz 
pályaudvar 

Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

12.07. IV. Négy Évszak 
Félmaraton, Minimaraton, 

Maratonka és Törp-maraton 
téli forduló 

futóverseny Komló, Eszperantó tér DÖKE – www.doke.hu – Balogh 
Bettina - betty.balogh@gmail.com – 

06-20/777-4006 

12. 07. IV.Szent Borbála Emléktúra 
( 17, 8 km) 

mozgás a szabadban -
emlékezés 

Találkozó: Komló, 
Múzeumkert 

Hétdomb Természetbarát Egyesület 
Tel.:  70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
12. 09. 

 
Örökségünk –délutáni 

diskurzus 
vetítéses előadás Közösségek Háza Hétdomb Természetbarát Egyesület 

Tel.:  70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

12.13. Ezüst hétvégi Örökbefogadó 
nap 

Örökbefogadó nap Komló – Tesco parkoló Komlói Állatvédő Egyesület 7300 
Komló, Gagarin u. 1. 

0670-329-33-46 
12.19. Karácsonyi vetélkedő vetélkedő Komló, Sportközpont DÖKE – www.doke.hu – Balogh 

Bettina - betty.balogh@gmail.com – 
06-20/777-4006 

12. 22. Karácsonyváró-„Díszítsük 
föl együtt a város 
karácsonyfáját” 

szabadtéri programok Városház tér civil szervezetek 
Simon Andrásné 
06-30/670-4592 

domeindi@komlo.hu 



 
8. sz. napirend 

 
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Fodor József  ügyvezető 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Szarka Elemér József támogatja az előterjesztést. 
 
Mátyás János nem támogatja a szerződés hosszabbítását, mert létezik egy olyan televízió is, 
amely ingyen vállalja ezt a feladatot már évek óta. 
 
Borbás Sándor elmondta, hogy minden évben nagy a felháborodás azért, mert erre áldoznak. 
Véleménye, hogy az említett média sok helyen nem fogható, éppen ezért nem nézik. Javaslata, 
hogy a képviselő-testület támogassa az előterjesztést.  
 
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy 90-95 %-ban komlói egyesületek lettek a Rádió1 által 
megszólaltatva, és csak nagyon kis százaléka volt politikai jellegű műsor. Véleménye szerint 
újabb lehetőséget és esélyt kell adni, hogy megmutathassák mit tudnak. Egy ilyen kaliberű 
városnak, mint Komló biztosítania kell egy rádióadót. Fontos, hogy ilyen módon is eljussanak a 
hírek az emberekhez. Az előterjesztést támogatja. 
 
Mátyás János tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az imént három médiáról beszélt. Csak ki szerette 
volna emelni, hogy közülük az egyik média ingyen tájékoztatja az embereket. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 11 igen, 
4 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

8/2014. (I. 23.) sz. határozat  
 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati keretszerződésben 
foglaltakat. 
 

1. A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az 
Önkormányzat és a Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Rádió 1) között 
kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződést. Felhatalmazza a polgármestert, 



hogy a 2014. február 01. napjától 2015. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
szóló szerződést aláírja. 

 
2. A képviselő-testület a szolgáltatásért 300.000.- Ft + ÁFA/év díjat fizet, fedezetét a 

2014. évi költségvetés keretében az önkormányzati igazgatás szakfeladat reklám és 
propaganda kiadásainak terhére biztosítja.  

 
Határid ő: a szerződésben foglaltak szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 

 
dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
 

  



KÖZSZOLGÁLATI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETSZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről a 
 
Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 
Székhely: 7624 Pécs, Hungária út 53/1. sz. 
Cégbejegyzési szám: 02-09-066719 
Adószám: 11930750-2-02 
Számlaszám: MKB 10300002-24619987-00003285, 
képviselő: Fodor József ügyvezető igazgató, 
- továbbiakban, mint Rádió 1 -, 
 
másrészről  

  Komló Város Önkormányzata 

Székhely:  7300 Komló Városház tér 3. 
Cégbejegyzési szám: ……………….. 
Adószám:  15331524-2-02 
Számlaszám:  1173063-15331524 
Képviselő: Polics József polgármester 
továbbiakban, mint Megrendelő 
Rádió 1 és a Megrendelő  együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek, 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:  
 

 
 

I. 

A szerződés tárgya 
 

1. A jelen szerződés alapján, annak 2014. február 01. napjától 2015. január 31. napjáig tartó 
határozott időtartama alatt a Rádió 1 hír és közéleti műsoraiban elhangzásokat sugároz 
(továbbiakban együttesen: elhangzások) a Rádió 1 Komló (99,4 Mhz) frekvenciáján, a 
Megrendelő pedig sugárzási díj megfizetésére köteles. 

 
2. A sugárzásra szánt elhangzások nem sérthetnek jogszabályt, etikai normát vagy rádiós szakmai 

szokásokat, és nem téveszthetik meg a hallgatót olyan értelemben, mintha az elhangzás a Rádió 1 
saját műsora, illetve saját közleménye lenne. 

 
3. A Rádió 1 kötelezettséget vállal az elhangzások technikailag megfelelő sugárzására. 



 
4. Ha harmadik személy jogsértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva a hanganyag 

sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését kéri, a Rádió 1 erről haladéktalanul értesíti 
Megrendelőt és egyeztetést kezdeményez.  Ha a jogsértés vitatott, a Rádió 1 a Magyar 
Reklámszövetség Etikai Bizottságától vagy az Önszabályozó Reklám Testülettől szakmai 
állásfoglalást köteles kérni, amelyet Megrendelő is köteles elfogadni. 

 
II. 

A szerződés létrejötte, teljesítés 
 

1. Rádió 1 vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt jelen szerződésben rögzített feltételek 
szerint hír- és magazinműsoraiban hangagyagokat sugároz a Rádió 1 Komló (99,4 Mhz) 
adásában, Megrendelővel előre egyeztetett módon, az alábbiak szerint: 

„Tekintettel arra, hogy Komló Város Önkormányzata számára kiemelten fontos a komlói lakosok, 
választópolgárok pontos, hiteles és naprakész tájékoztatása, a Rádió 1 vállalja, hogy hír és közéleti műsoraiban 
kiemelten foglalkozik a Komló Város Önkormányzatával kapcsolatos eseményekkel, történésekkel. Annak 
döntéseiről folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat. A Rádió 1 beszámol Komló Város Önkormányzatának 
sajtótájékoztatóiról, valamint sajtóközleményeit a hallgatókkal ismerteti. A Rádió 1 rendszeres tájékoztatást 
nyújt Komló Város Képviselő testületének és Szakbizottságainak munkájáról.  

A Rádió 1 igény szerint, akár heti rendszerességgel műsoridőt biztosít Komló Város Önkormányzata részére 
(alkalmanként maximum 5 perc  időtartamú blokkban) a Komlói Mozaik című közszolgáltató 
magazinműsorban, hetente szombaton 11.00 óra és 12.00 óra között.  

Ebben a műsorban lehetőség nyílik a Komló Város Önkormányzata által megjelölt, javasolt téma bővebb 
kifejtésére stúdió-, vagy telefonbeszélgetés formájában. A műsorban nem feltétlenül Komló Város Önkormányzata 
szerepel, ám a témára a Megrendelő képviselője tehet javaslatot. Amennyiben Megrendelő nem él javaslattételi 
jogával, úgy a Rádió 1 jogosult témát választani.  

 
2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, annak keretén belül mindösszesen 

önköltségi áron 300 000,- Ft + ÁFA, azaz Háromszázezer forint + ÁFA összeget fizet a fenti 
elhangzásokért. 

A Rádió 1 vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt Komló Város Önkormányzata egyéb 
rádiós megjelenéseinek (lakossági felhívások, kereskedelmi jellegű üzenetek, hirdetések) árát -  
aktuális tarifáihoz képest - 80%-os kedvezménnyel garantálja.  

 
3. Amennyiben Rádió 1 a hanganyagok sugárzását: vis maior, a műsorszórás kiesése vagy 

műsorváltozás miatt nem tudja biztosítani, azonos kategóriájú sugárzási lehetőséget ajánl fel 
Megrendelő részére, és azt Megrendelővel egyeztetett időpontban teljesíti. Ezt Megrendelő csak 
akkor utasíthatja vissza, ha bizonyítja, hogy a sugárzáshoz már nem fűződik érdeke. Ebben az 
esetben az esetleg már kifizetett sugárzási díjat a Rádió 1 visszatéríti, ezt meghaladóan azonban 
kártérítéssel nem tartozik. 



 
4. Megrendelő vállalja, hogy a hanganyagok sugárzásának ellenértékét a jelen szerződésben foglaltak 

szerint megfizeti Rádió 1 részére. 

 
5. A szerződés tartalmazza a gyártási költségeket is. 

 
6. A hanganyagok kizárólag a Megrendelő saját reklámozására használhatóak fel. 

 
7. Rádió 1 műszaki hiba felmerülése, vagy a spotbeosztás telítettsége esetén a megjelenések 

elhelyezése változtatásának jogát fenntartja.  

 
 
 
 

III. 

Sugárzási díj, Fizetési feltételek 
 
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt hanganyagok sugárzásának fizetendő 

díja mindösszesen 300 000 Ft + ÁFA, azaz Háromszázezer forint + ÁFA. 

 
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Rádió 1 jogosult jelen szerződés hatálya alatt a III./1. pontban 

szereplő összeg 1/12-ed részét minden megkezdett tárgyhónap 08. napjáig kiszámlázni a 
Megrendelő részére, melyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) napon belül köteles 
megfizetni Rádió 1 részére, Rádió 1 bankszámlájára történő utalás útján.  

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy késedelmes fizetés esetén Rádió 1 jogosult a késedelem napjától a 
kiegyenlítésig késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat mértéke évi 20 %. 

 
 

IV. 

A szerződés időtartama és megszűnése 
 
 

1. Jelen szerződést Szerződő Felek határozott időtartamra kötik, amely 2014. február 01. napján lép 
hatályba és 2015. január 31-ig tart azzal, hogy aláírására az alul jegyzett napon kerül sor. 

 
2. Ha Szerződő Felek bármelyike a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan 

megszegi, és azt írásbeli figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, úgy a másik Szerződő Fél jogosult 



azonnali hatállyal, a másik Szerződő Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség 
nélkül felmondani.  

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik Rádió 1 részéről, ha Rádió 1 a 
jelen szerződés szerinti sugárzási kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik Megrendelő részéről, ha a jelen 
szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget. 

 
 

V. 

Egyéb rendelkezések 
 
 
1. Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg 

rendezni, amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a peres útra a pertárgy értékétől függően a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, Médiatörvény, 

Sajtótörvény és a Rádió Általános Szerződési Feltételei vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
Jelen szerződés melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  

 
 
 
 
 
 
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.  
 
 
 
Komló, 2014. január 15. 
 
 
 
 

Mambó Rádió Kft. 
képviseli: Fodor József 

ügyvezető igazgató 

 Komló Város Önkormányzata 
képviseli: Polics József 

polgármester 
 



 

A MŰSOR SZERKEZETE      1. sz. melléklet 

 

A „Komlói Mozaik” c. közérdekű szolgáltató magazin műsor minden szombaton délelőtt 11.05-
12.00 óra között hangzik el a Rádió1 Komló frekvenciáján. A műsor bruttó adásideje 55 perc. Az óra 
zenei és szöveges műsorelemekből áll össze. A műsor általában 6 témát dolgoz fel, emellett zárásként 
a hallgatók felvetéseit, programajánlatokat, vagy műsorvezetői jegyzetet hallhatunk benne.  
 
Egy műsor óra felépítése: 
A magazinműsor szignállal kezdődik, majd elmondjuk, hogy milyen témákkal foglalkozunk az 
előttünk álló 55 percben. Az egyes témák között zenei átvezetés hallható. 
 

A műsor első félórája általában három témát dolgoz fel.  

 

Az I. téma általában a helyi közélettel kapcsolatos. Az első téma feldolgozása rövid 

helyzetismertetéssel kezdődik, a műsorvezető néhány mondatban vázolja az alapszituációt (pl.: 

összevonták a szakiskolákat Komlón). Ezek után lehetőségeinkhez mérten a téma legilletékesebb 

személyeit (pl. iskolák vezetőit, önkormányzat illetékeseit, tanárokat, tanulókat) próbáljuk 

megszólaltatni  (ha sikerül élőben, ha nem telefonon keresztül).  

 

A II. téma általában a helyi egészségügyi, helyi oktatási, vagy környezetvédelmi hírt (pl. 

Zöldfolyósó a Mecsekfalui út mentén) dolgoz fel. A téma feldolgozásakor rövid híreket olvasunk fel, 

illetve rövid interjúk hallhatók az adott terület illetékeseivel (pl. rövid hírcsokor a helyi 

egészségügyről) 

 

A magazinműsor III. témája egy-egy fontosabb helyi közéleti vonatkozású hírt, eseményt dolgoz 

fel, vagy ilyen témakörben illetékes helyi közéleti személyiséget szólaltat meg (pl. Polgármesteri 

Beszámoló, helyi önkormányzati események).  

 

A műsor második félórájában is több témát érint a szerkesztő.  

 

A IV. téma általában a helyi kultúra jegyében készül (pl. helyi színházi események, helyi kulturális 

rendezvények, koncertek, fesztiválok egyéb kulturális programok beszámolói) (pl. Nívódíjas a 

Súgólyuk Színház). 



 

Az V. téma általában a sport világából emel ki egy-egy fontosabb helyi vonatkozású hírt, eseményt 

(pl. Czukor Zoltán Komlói gyalogló az Olimpián). Ebben a blokkban rövid hírösszefoglalót illetve 

rövid riportot interjút szerkesztünk.  

 

A magazin utolsó VI. témája általában a hallgatók felvetései alapján dolgoz fel egy-egy helyi 

vonatkozású hírt. A rádió hallgatói folyamatosan betelefonálnak, SMS-t küldenek a műsor alatt a 

legérdekesebb helyi vonatkozású hírt, eseményt, véleményt dolgozza fel a műsor ezen része. Ebben a 

blokkban időnként műsorvezetői jegyzeteket is hallhatnak a hallgatók. Ebben a műsor szerkesztője 

állítja össze szubjektív véleményét a hét legfontosabb témájával kapcsolatban. A magazin 

zárásaképpen igyekszünk a hét hátralévő részére és a jövő hétre programajánlatokat adni a 

városban zajló kulturális, sport és szabadidős programokról. 

 

A fenti témák száma és elhelyezése a magazinon belül attól is függ, hogy egy adott téma kapcsán milyen 

terjedelemben készülnek hanganyagok, vagy stúdióbeszélgetések. Adott esetben előfordulhat, hogy a 

magazin kevesebb témát (pl. csupán 3-4 témát) dolgoz fel, de azokat hosszabb verzióban. Ezáltal 

még alaposabban körbejárhat egy-egy hírt a szerkesztő. 

 

Törekszünk a pártatlan és hiteles tájékoztatásra. A rövid interjú végén összefoglaljuk az újonnan 

megtudott információkat és vázoljuk az esetleges jövőbeni lehetőségeket (ez az aktuális műsorvezető, 

hírszerkesztő felelősségteljes feladata) 

A hiteles és pártatlan tájékoztatás érdekében igyekszünk egy-egy adott témában a különböző (esetleg 

egymásnak ellentmondó) felek mindegyikét megszólaltatni.   

ADÁSMENET 

• Bejelentkezés, műsorismertetés 

• Téma I. (általános helyi közéleti) 

• Téma II. (egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, oktatási) 

• Téma III. (általános helyi közéleti) 

• Téma IV. (közéleti kulturális) 

• Téma V. (általában sport, vagy szabadidős téma) 



• VI. Műsorzárás (programajánló, műsorvezetői jegyzetek, hallgatói vélemények) 

 
 

A MŰSOR HELYE ÉS SZEREPE A RÁDIÓ HETI MŰSORRENDJÉBEN 

 

A Rádió1 Komló magazin műsorának összeállításakor a hallgatói felmérések játszottak meghatározó 

szerepet. A délelőtti és a koradélutáni órák a rádió leghallgatottabb műsorórái. Ilyenkor a hallgatók 

elsősorban a gyors információk, a legfontosabb hírek és természetesen a jó zenék miatt kapcsolják be 

a rádiót. A Rádió1 Komló szombat délelőttre tervezett közérdekű magazin műsora mindhárom 

elemet tartalmazza, így a lehető legszélesebb körben elégíti ki a hallgatók rádióval szemben elvárt 

igényeit. Napközben a rádió elsősorban zenei műsorokat sugároz, kis mértékben foglalkozik 

kulturális, gazdasági, vagy politikai hírekkel. A koraesti órákban azután a rádió tovább erősíti a zenei 

formátumát  

 

Hétvégén a rádióhallgatási szokásoknak megfelelően már olyan műsorokat sugároz a rádió, amelyek 

hosszabb időtartamra vonzzák a hallgatókat a készülékek elé. Így lelassul a napi zenei program és a 

rádió átmegy csevegő stílusba. A rádió ezekre az órákra szerkesztette magazin sávját. 

A szombat délelőtt az az időpont, amikor a Rádió1 Komló hallgatói célcsoportja nem csupán a zenék 

miatt hangol a csatornára, ilyenkor nagy számban hallgatják a rádiót autóban bevásárló körútjukon, 

vagy valamely hétvégi szabadidős program keretében. Mivel jobban figyelnek a hallgatók az 

információkra ezekben a műsorsávokban, így kedvezőbb háttért teremthet a program a közszolgálati 

témák beillesztésére.  

A hallgatók ebben a műsorsávban jobban ráérnek betelefonálni, s ugyanakkor figyelmesebben 

hallgatják a kedvenc zenei csatornájukat. A 11 óra és 12 óra közötti időszakban a tehát a Rádió1 

Komló adását elsősorban információs jellege miatt állítják be rádiójukon a hallgatók, így a műsor heti 

műsorszerkezeten belüli elhelyezéséhez ez adott támpontot. 

 
 
 

 



 
9. sz. napirend 

 
Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési keret jóváhagyása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2014. (I. 23.) sz. határozat  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint 
a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
pályázatok előkészítésével kapcsolatos tervezési keretről szóló előterjesztést. 
 

A Képviselő-testület a pályázatok és beruházások előkészítésére 1 M Ft összegű keretet 
biztosít a 2014. évi költségvetés terhére a költségvetés elfogadásáig. 
 
Beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítési 
munkák végzésére vonatkozóan a tárgyi keret terhére a 2014. évi költségvetés elfogadása 
előtti időszakban is kötelezettséget vállaljon.  
 
Jóváhagyja továbbá, hogy a 184/2013. (XI.28.) sz. határozattal jóváhagyott hídfelújítás 
360.000,-Ft összegű tervezési költsége a költségvetés elfogadása előtti időszakban a 
tervek elkészültét követően fenti kereten felül kifizetésre kerüljön.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet összeállítása során az előirányzatot 
szerepeltesse.  
 
Határid ő:  Költségvetési rendelet elfogadása, illetve  

beszámolásra a decemberi testületi ülésre 
 

Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
Interpellációk, bejelentések: Nem érkezett ilyen jellegű bejelentés. 
 
 



Mátyás János kérése volt, hogy a városi alapítványokon és civil szervezeteken keresztül 
szervezzenek a gyerekeknek Auschwitzba kirándulást a Holokauszt éve alkalmából. Így a 
gyerekek is tanulnának.  
 
Polics József elmondta, hogy a javaslatot megvizsgálják. 
 
Borbás Sándor megköszönte, hogy a Fekete Láng Egyesület projektnyitóján sokan részt vettek, 
melyet a tanoda megnyitása alkalmából szerveztek. 
Köszönetet mondott a Cserma utcában lakók nevében a közvilágítási probléma megoldásáért is. 
 
 
A következő napirend tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kerül sor. 
 
A polgármester az ülést 17 óra 45 perckor lezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő  Polics József 
 címzetes főjegyző  polgármester 


