
 

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

2014. február 14-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 13 fő képviselő, Borbás Sándor és Hegedüs Norbert később 
érkezik. 
 
Az ülést 13 óra 05 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésről írott és 
digitális formában készül jegyzőkönyv. 
 
A polgármester új napirend felvételére tett javaslatot: a meghívóban jelzetteken túl 12. 
számú napirendként javasolta felvenni a „Neckartenzlingeni kiküldetés” című 
előterjesztést, a további napirendi pontok számozása így értelemszerűen eggyel nő. 
Indítványozta, hogy a 13. és 14. napirend előterjesztését zárt ülésen tárgyalja a képviselő-
testület. 
 
Először a napirendekről indított szavazást, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott. Majd szavazást indított a zárt ülésről, melyet a képviselő-testület 
12 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadott el. 
 
 

1. sz. napirend 

2014. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
Kiosztásra került a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
valamint az Egészségügyi és szociális bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2 igen, 2 tartózkodás mellett nem 
javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Megérkezett Borbás Sándor és Hegedüs Norbert. 



 
Schalpha Anett tájékoztatásul elmondta, hogy 2010-ben több, mint 3 milliárd forint, 
2011-ben már csak 3 milliárd forint, 2012-ben 2 milliárd forint, 2013-ban 400 millió 
forint volt Komló adósságállománya. Idén már elmondható, hogy nullára csökken, 
hitelfelvétel nélkül.  
 
dr. Makra István Edéné úgy véli, hogy ember feletti munkával sikerült Komló várost 
megmenteni az adósságtól. Elmondta, hogy néha pengeélen táncolt az önkormányzat, de 
már túl van a nehezén.  
 
Kispál László véleménye, hogy nincs leírva a konkrét adósság, csak az egyik rovatból 
átkerült egy másikba. Nem tűnt el, csak az állam fogja visszafizetni, valahol meg fog 
majd jelenni. Komló adósságállománya országos átlagban nem volt jelentős, Pécs 
adósságállománya ennek két és félszerese. A rendezvények a költségvetés miatt nem 
állták meg a helyüket. 
 
Szarka Elemér József elmondta, hogy a bizottság kellő tájékoztatást kapott a 
költségvetésről. Az előterjesztés igényes és szakszerű. Kiemelte, hogy a hiány, csak 
fejlesztési és az ezzel kapcsolatos kiadásokkal számolnak. 19 nyert EU-s projekttel és 21 
elbírálásra váró pályázattal is számolni lehet. Az I. fordulós költségvetést a bizottság 
elfogadásra javasolja.  
 
Kupás Tamás Levente megköszönte a munkát a költségvetés elkészítésében a 
hivatalvezetésnek és a Pénzügyi irodának. Emlékeztetett, hogy 2010-ben az összes 
adósságállomány kb. 3,5 milliárd forint volt. A kormány kb. 2 milliárd forintot vállalt át 
az önkormányzattól. Az adósságállomány nem azért csökkent, mert egyik rovatból 
vándorolt át egy másikba. A csökkentésben az önkormányzatnak és az ÖNHIKI 
támogatásnak is nagy szerepe volt.  
 
dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy a költségvetés főösszege a felére csökkent az 
elmúlt évek alatt, a városlakók életére is rávilágít. Úgy gondolja, hogy fejlesztésekre és 
beruházásokra költötték a felvett hiteleket. A költségvetést még nem tartja tökéletesnek. 
 
Borbás Sándor úgy gondolja, hogy a pályázatok útján megteremtett értékek az államot 
gazdagítják.  
 
Schalpha Anett elmondta, hogy a rövid lejáratú folyószámlahitelek és a rulírozó hitel 
veszélyeztette a költségvetést, a város adósságállománya éppen ezért jelentős volt. 
Véleménye szerint a rendezvények szervezése magas színvonalú volt és sokkal kevesebb 
összegből valósult meg.  
 
 
Jégl Zoltán hozzátette, hogy az 1,5 milliárd forintos kötvényből a fejlesztésre 350 millió 



forintot költöttek. Megkérdezte, mennyi az adóssága a kórháznak. 
 
Kispál László véleménye, hogy a Fidesz Kormány ártott az országnak. Szeretné az 
önkormányzatot megerősíteni, olyan demokráciát élni, ahol a helyi döntések egy általános 
normatívát egészítenek ki és dönthetnének intézményekről, oktatásról, egészségügyről.  
 
dr. Makra István Edéné szerint mindenki elfelejti, hogy az országban válság volt.  
 
dr. Barbarics Ildikó  véleménye szerint a politikában mindig másra hárítják a hibákat.  
 
Borbás Sándor úgy gondolja, hogy az adott témákra kellene hagyatkozni, nem pedig 
vakvágányra terelni a dolgot.  
 
Aladics Zoltán elmondta, hogy csalóka a főösszeg körül kialakult vita. A 8/4. sz. 
mellékletben szereplő el nem bírált pályázatok akár bent lehetnének a fejlesztési 
mérlegben, csak semmi értelme nem lenne. Ez nagyban visszafogta a költségvetés 
főösszegét és ez olyan szempontból jó, hogy nem nulla a működési hiány. A 
jogszabályváltozás miatt működési hiány nem szerepelhet a költségvetésben. A 
polgármester úr és a Pénzügyi bizottság által javasolt módosítások alapján a működési 
hiány 152.591,- Ft. Hozzátette, hogy egy magas működési pénzmaradvánnyal indították 
bevételi oldalon a költségvetést. Ha ezt a több, mint 200 milliós összeget a 152.591,- 
forinthoz hozzászámoljuk az 350 milliós összeg és visszafelé lekorrigálva a Pannon 
Volános céltartalékkal, akkor reálisan a működési hiány nagyjából 250 milliós 
nagyságrendű. Jelentős pénzmaradvány keletkezett a tavalyi pályázatokból adódóan is.  
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztéshez valójában senki nem 
tett érdemi és módosító javaslatot. Úgy gondolja, hogy a képviselők csak megpróbálták 
közölni a tényeket. Véleménye szerint mindent megtett az önkormányzat a javulás 
érdekében. Az elmúlt 3 évben az intézményekben olyan fejlesztések történtek meg, 
amelyekre hosszú évek óta nem volt példa. Visszautasítja a civil és közösségi 
rendezvényekre vonatkozó kifogásokat. A városban forráshiány miatt egyetlen egy 
rendezvény sem maradt el, a nehéz helyzetben mindenki a maga területén tette a dolgát. 
Az adóbevételeket és alakulásukat az adóemelés mértékével is össze kellene hasonlítani, 
akkor látható lenne, hogyan alakul a helyzet az adóemeléssel kapcsolatban.  
Úgy áll össze az idei működési hiány, hogy a Pannon Volánra 100 millió forint van 
elkülönítve, nincs stabilitási tartalék, nincs elvonás, az uszodára 40 millió forint, a KBSK-
ra 10 millió forint van elkülönítve. A számok önmagukért beszélnek, a siker érdekében 
össze kell fogni. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta a Pénzügyi bizottság 



kiegészítő javaslatával együttesen, melyet a képviselő-testület 10 igen és 2 nem 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2014. (II.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők, 
részönkormányzatok és bizottságok javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban 
megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület jóváhagyja az intézményi és önkormányzati működési 

keretszámokat a 6. sz. melléklet kiemelt előirányzatai szerint.  
 
2. Jóváhagyja a 8. sz. mellékleten feltüntetett beruházási célokat, felújítási 

feladatokat, fejlesztési célú tartalékot és a fejlesztési célú hitelekkel kapcsolatos 
kiadásokat. Jóváhagyja a 8/3. sz. mellékletet és a tudomásul veszi a 8/4. sz. 
melléklet tartalmát azzal, hogy a tényleges megvalósítás tekintetében a rendelet 
tervezet 7. §-ban szereplő részletszabályok szerint kell eljárni.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eszközhasználati díj 

beépítéséhez szükséges egyeztetéseket folytassa le. Utasítja a jegyzőt az 
egyeztetések eredményének rendelettervezeten történő átvezetésére.  

 
4. Az NGM, illetve a MÁK iránymutatásának megfelelően szükség esetén át kell 

vezetni a kötvény végtörlesztéshez kapcsolódó költségvetési tételeket.  
 
5. Árfolyam-kockázati céltartalék nem tervezendő.  
 
6. Utasítja a jegyzőt, hogy a II. fordulós tárgyalásig a megváltozott jogszabályi 

környezetnek megfelelő új rendeleti szerkezetben történő előterjesztésről 
gondoskodjon.  

 
7. A képviselő-testület egyetért a működési mérleg egyensúlyának biztosítása 

érdekében a kiegészítő működési támogatási igény szerepeltetésével. 
 
8. A képviselő-testület nem ismer el egyszeri, illetve folyamatos intézményi 

igényeket, ugyanakkor ezekre, illetve a korábbi évek során le nem finanszírozott 
szintre hozásokra való tekintettel nem rendel el tartalékképzési kötelezettséget az 
intézményi költségvetések terhére.  

 
9. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg 

realizálódik, úgy annak terhére meg kell kísérelni peren kívüli egyezség 
formájában a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó finanszírozási problémák 
rendezését.  



 
10. A képviselő-testület egyetért a GESZ engedélyezett létszámának 11 fővel történő 

felemelésével. A kiküldött anyaghoz képest 13.398.000,-Ft személyi jellegű 
juttatás és 4.147.935,-Ft járulék előirányzatot hagy jóvá. 

 Utasítja a jegyzőt a változás rendelet tervezetbe történő beépítésére. 
 
11. A képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt., mint vagyonkezelő részére 

10.000.000,-Ft összegű működési célú pénzeszköz-átadást hagy jóvá a KBSK 
létesítmény fenntartási költségeihez. 

 Utasítja a jegyzőt a változás rendelet tervezetbe történő beépítésére. 
 
12. A képviselő-testület a közcélú foglalkoztatás önrésze jogcímen betervezett 

céltartalék összegét 5.800.000,-Ft-tal 25.800.000,-Ft-ra emeli fel. 
 Utasítja a jegyzőt a változás rendelet tervezetbe történő beépítésére. 
 
13. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a két forduló között beépítésre kerülő vízi 

közmű felújítási tartalék felosztására csak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 
igényelhető önerő kiegészítés ismeretében kerüljön sor.  

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

2. sz. napirend 
 

Adósságátvállaláshoz kapcsolódó határozat elfogadása 
 
Előadó:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy ma reggel aláírta a megállapodást, mely az önkormányzat, 
az OTP és az állam között jött létre az adósság átvállalással kapcsolatban.  
 
Mink Ern ő kiment a teremből. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 



12/2014. (II. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – az önkormányzati adósság-átadás 
tárgyában. 
 
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan 

betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 

 
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

 
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 
 

a) megtegye a költségvetési törvény 67-68. %-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket, 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat a költségvetési törvény 67. § (6) bekezdésére figyelemmel – 
az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 
feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át, 

c) a költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse 
meg. 

5. A képviselő-testület a mellékelt nyilatkozatot megismerte és azt jóváhagyja. 
 

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

Határid ő: 2014. február 28. 
Felelős: Polics József polgármester 

 



 



 
3. sz. napirend 

 
IPA pályázattal kapcsolatos fedezetcsere 
 
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 
14 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

13/2014. (II. 14.) sz. határozat 
 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a gazdasági, 
településfejlesztési bizottság és pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása 
figyelembevételével – megtárgyalta a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló 
együttműködés keretében benyújtott közös pályázattal kapcsolatos fedezetcseréről szóló 
előterjesztést.  
 

A Képviselő-testület a tárgyi pályázat helyszíneként korábban elfogadott Komló, 
Városház tér 1. sz. 2437 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon a Szigetvári 
Takarékszövetkezet javára bejegyzett keretbiztosítéki jelzálognak az önkormányzat 
tulajdonában álló Komló, Kossuth L. u. 79. 487/2/A/3 hrsz alatti üzlet 
megnevezésű ingatlanra történő átvezetéséhez hozzájárul. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlói Bányász SK és a Szigetvári 
Takarékszövetkezet hitelszerződés módosításával kapcsolatos minden szükséges 
dokumentumot aláírjon.  
 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 
 
 



4. sz. napirend 
 

Belvárosi óvoda felújításával kapcsolatos pályázat 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági területfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-estületet, hogy a mai napon juttatták el a pályázati 
anyagot a Kincstárba. A határozat pótlólag kerül majd a döntéshozókhoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 
14 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2014. (II. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda Belvárosi Óvoda 
tagintézményének (7300. Komló, Templom tér 1., 511/2 hrsz) felújításával kapcsolatos 
pályázatra vonatkozó előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a pályázatban szereplő fejlesztésekkel egyetért, és utólagosan 

a pályázat benyújtását jóváhagyja. 
 
 Határid ő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
2. A képviselő-testület a tervezett bruttó 21.862.180,- Ft összköltségű fejlesztéshez 

szükséges 4.372.437,- Ft összegű saját forrást a 2014. évi költségvetési 
rendelettervezet 8. sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő 
pályázatok önereje” megnevezésű előirányzat terhére biztosítja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a tárgyi pályázatot a költségvetési rendelet elbírálás alatt 
lévő pályázatokat tartalmazó 8/4. sz. mellékletben szerepeltesse. 
 
 
Határid ő: Költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalásáig 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 



5. sz. napirend 
 

DDOP-4.1.2/B-13 „Lakhatási integrációt modellező szociális célú település-
rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása” című pályázat benyújtása 
 
Előadó:  Polics József polgármester 
Meghívott: Szent Kinga Caritas Alapítvány 
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Mink Ern ő visszaérkezett. 
Schalpha Anett távozott az ülésről. 
 
Polics József köszöntötte Tamás Gyulánét a Szent Kinga Caritas Alapítványtól és 
Elmontné Popán Ildikót a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól.  
Az előterjesztést tárgyalta Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, amely a 
projekt megvalósítását támogatja és konzorciumi partnerként részt kíván venni a 
pályázatban. A polgármester módosító javaslata, hogy a konzorciumi partnerek közé 
kerüljön be a Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat.  
 
Tasnádi László kifogásolta, hogy a bizottsági ülésen ez a napirend nem szerepelt. 
Véleménye szerint tárgyalni kellett volna a témáról bizottsági szinten is. Kérdezte, hogy 
hogy összesen hány családot érint a projekt. Milyen módon, és hogyan szeretnék 
megvalósítani az emberek akarata ellenében? Sok családnak nincs kialakult álláspontja a 
megoldással kapcsolatban. Milyen munkát biztosítanak majd a részükre? Közmunkából 
ugyanis nem fognak megélni a családok. A beköltözés esetén nyilvánvalóan csak 
Kökönyös és Kenderföld vehető számításba. Konkrét tájékoztatást kért a felújításra kerülő 
lakásokról.  
 
Kupás Makrai Lívia  megkérdezte, hogy erre a célra a komlói lakosok hány lakást 
kínáltak fel megvételre. Kisebb beszámolót kért a szakmailag illetékes munkatárstól.  
 
Borbás Sándor elmondta, hogy az elmúlt bizottsági üléseken sikerült az eddigi 
kérdéseket megbeszélni. A jelenlévő képviselők olvasták-e az előterjesztést, mivel az 
tartalmazza a kérdésekre a válaszokat?  
 
dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az SZMSZ-ben, illetve a 
függelékében van megfogalmazva az, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalja az uniós pályázatok 
benyújtását. Nyílván indokolt lett volna, hogy az Egészségügyi és szociális bizottság is 
tárgyalja, ettől azonban nincs elzárva a bizottság. Ha úgy gondolják, hogy felvennék a 



napirendre, akkor egy ügyrendi szavazással megtehetik. Kötelező jelleggel azonban csak 
az említett két bizottságnak kell tárgyalnia, az adott ügyről viszont minden esetben 
tájékoztatást fognak adni az Egészségügyi és szociális bizottság részére is. 
 
Polics József elmondta, ha úgy érzik a konzorciumi résztvevők, akkor szóljanak hozzá a 
témához. Egy évvel ezelőtt kezdődött el a folyamat. Úgy véli, a többség egyetért azzal, 
hogy a jelenlegi formájában a sportvölgyi, ill. a szállásfalui rész fenntarthatatlan. 
Sportvölgyben egy korábbi felújítás már történt, viszont nem hozott változást az ott élők 
életében. Javasolja mindenkinek, akkor menjenek ki ezekre a területekre, amikor otthon 
vannak a családok és gyerekek. Gondolják végig, van-e kötelességük tenni valamit ez 
ügyben a XXI. században. 23 családnál kell egy kétlépéses folyamatot elindítani. A 
Sportvölgyet megszüntetnék, Szállásfalun kialakítanának a mai követelményeknek 
megfelelően tömbházban, családi házban kb. 6 családnak lakhatási lehetőséget. Szintén 
Szállásfalun kialakítanának olyan közösségi tereket, ahol a mindennapi élethez 
kapcsolódó munkákat tudják majd elvégezni. Lesz 6 lakás, mely közüzemi vonatkozásban 
ellátott, de kártyás mérővel lesz felszerelve, ezután kamerás rendszert alakítanak ki. A 17 
család csak integrált környezetbe költözhet: Tompa Mihály, Gagarin, Irinyi, Eötvös, 
Berek és Kossuth Lajos utca vége, valamint teljes Kökönyös-kelet és nyugat. A 
Családsegítő Szolgálat szakemberei különböző tréningeket tartanak, minden család 
adatait ismerik. A felmérésben részt vett az Intézményfelügyeleti Iroda, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, akik az előkészítésben is dolgoztak. A családoknak a Dankó 
Pista Közösségi Házban tájékoztató fórumot tartottak. Jelenleg 17 lakásra 28 ingatlan 
eladási kérelem érkezett be. Ebből a 28 ingatlanból lehet majd a pályázatok alapján, a 
családok létszámához igazodva kiválasztani a lakásokat. A költözés a program vége felé 
történik majd, előtte nagyon sok felkészítési és integrációs program fog megvalósulni. Az 
egyeztetésekbe bevonták a társasházi közös képviselőket Szamler Rudolfnét és Posta 
Róbertet is, ők képviselték az ügyben a társasházi közösségeket. A program 2015. 
december 31-éig tart. Fél évig az erre szakosodott dolgozók (pl. családsegítő, Caritas, 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat) figyelemmel kísérik az integrációt. A lehető 
legnagyobb körültekintéssel fognak a program megvalósításakor eljárni. A jelenlegi 
állapot tarthatatlan, ezért valamit tenni kell. Az előző szervezetekkel és a támogató 
csoporttal próbálnak összhangban működni. 
 
Elmontné Popán Ildikó elmondta, hogy egy évvel ezelőtt kezdték el feltérképezni a 
családokat és életkörülményeiket. Jelenleg minden családról vannak információik. Két 
szociális munkásuk kifejezetten ezzel a pályázattal foglalkozik. Már az egyéni fejlesztési 
és cselekvési terveket készítik, melyeket a későbbiekben szeretnének lépésről lépésre 
megvalósítani a családokkal.  
 
Tamás Gyuláné tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elfogadják a döntést. A 
Caritasnál mindenki ismeri ezeket a családokat, mert az óvodájukba járnak a gyerekeik. A 
munkatervet már elkészítették és leadásra került. A rajzok alapján berendezték a 
közösségi teret, ahol majd dolgoznak. Nehéz feladat vár rájuk, hiszen az integrált 



családok életvitele egészen más. Menet közben fog kialakulni, hogy adott helyzetben mit 
kell majd tenni. Ezek az emberek évtizedek óta laknak lakóhelyükön, nehéz lesz a 
változtatás. 
 
Szarka Elemér József úgy véli, hogy nehéz feladat előtt állnak, de amin változtatni akar 
az ember, azon változtatni kell. Sportvölgy és Szállásfalu a város szégyene. Ezeken a 
helyeken gyakori a deviancia, ami kiszámíthatatlanságot okoz. Ez a pályázati lehetőség 
alkalmat ad a helyzet változtatására, azonban attól tart, hogy majd a felújított lakásokat 
leamortizálják az odaköltözők. Már volt erre példa, hiszen korábban már történtek ilyen 
jellegű kezdeményezések, de sajnos rosszul végződtek. Ezért a szóba kerülő családokat 
figyelemmel kell kísérni. Jó lenne, ha szankciókkal járnának a viselkedési problémákból 
adódó károkozások, a felújított lakások rongálása esetén is el kellene számoltatni a 
rongálót.  
 
Mátyás János aggodalmát fejezte ki a pályázattal kapcsolatban. Örül a Szarka Elemér 
József által megemlített felvetésnek. Amikor a program véget ér, akkor is oda kellene 
figyelni az integrált családokra. A program nem rossz, de több időt kellene rá áldozni. 
Ezzel kapcsolatban egy példát említett a múltból. Lesznek olyan emberek, akik jó irányba 
fognak változni, de lehetnek olyanok is, akik rontják majd a környezetüket. 
 
Kispál László véleménye, hogy a gond fokozatosan jön. Attól tart, hogy az új 
környezetük majd kiveti az integrált családokat. Egy feltétellel fogadja el a pályázatot, ha 
a lakóközösség befogadja az új lakókat. Nem szeretne a lakóközösség helyett dönteni, 
ezért úgy érzi meg kell kérdezni őket is. Addig nemmel fog szavazni, amíg a befogadók 
nem nyilatkoztak.  
 
Borbás Sándor észrevétele, hogy a képviselők aggodalmukat fejezték ki az ügyben. Ha 
nem járnak el körültekintően, akkor valóban rosszul fog végződni a projekt. Örül, hogy a 
CNÖ is bekerült konzorciumi partnerként. Úgy gondolja, hogy velük összhangban, 
együttműködve sikeresen lehet majd a projektet végrehajtani. Ehhez a programhoz 
nagyon nagy odaadás kell, ha ez meglesz, akkor sikerülni fog. 
 
Kupás Makrai Lívia  véleménye, hogy a testület remek lehetőséget kapott arra, hogy 
megtalálja a programhoz tartozó támogatást, hiszen ebben a pályázatban teljesen ingyen 
megoldható lesz a probléma, mert 100%-os támogatást kapott a város. Reméli, hogy 
integrált együttélésre alkalmas és arra felkészített családok lesznek beköltöztetve a 
városba. Sok sikert kívánt ehhez a nehéz feladathoz. Mindenkit arra kért, hogy bízzanak a 
szakmailag jól felkészült emberekben, akik ezt végzik.  
 
Hegedüs Norbert elmondta, hogy az Országos Roma Önkormányzat megalakulása óta 
azon dolgoznak, hogy valami meginduljon az országban. A Kormány és Orbán Viktor 
miniszterelnök partner volt abban, hogy a cigányok hátrányos helyzetét valamilyen 
módon enyhítsék. Ennek eredményeként, hogy elfogadták az Európai Roma Stratégiát, ill. 



kidolgozták a keretmegállapodást. Nem látja értelmét annak, hogy megkérdezzék a 
lakóközösség véleményét a befogadásról. Fontosnak tartja, hogy ezt a feladatot minél 
pontosabban és sikeresen hajtsák végre.  
 
Mátyás János véleménye, hogy erről a napirendről lehet és kell is vitatkozni. 
 
Kispál László úgy gondolja, hogy számít a befogadó lakóközösség véleménye, mert a 
bizalmatlanságot el kell oszlatni.  
 
Tasnádi László örömmel tapasztalta, hogy olyan problémák fogalmazódtak meg, 
melyeket ő is aggodalommal fogad. Az emberek életvitelét, különböző szokásait 
megváltoztatni nem lehet. Kevés embernél fog működni. Azok az emberek, akiket a 
megszokott életvitelükből kiszakítanak nem biztos, hogy át tudnak majd állni egy teljesen 
más életmódra. Ehhez az kell, hogy az érintettek ezt a lehetőséget meg tudják becsülni. 
Nem tart támogathatónak olyan diszkriminatív projektet, amelyben Sportvölgyi és 
Szállásfalui családokat rászorultsági alapon helyeznek előtérbe. Sérelmezte, hogy nem 
tartozik bele a projektbe a más területen lévő etnikum és mélyszegénységben élő.  
 
Kupás Makrai Lívia  véleménye, hogy a siker érdekében megfelelő hozzáállás 
szükséges. 
 
Borbás Sándor azt gondolja, hogy partnerként be kell vonni, és felkészíteni a befogadó 
közösséget is az együttélésre. A részletekről még sokat kell egyeztetni.  
 
Polics József elmondta, hogy jogos az aggodalom a képviselők részéről,  deúgy érzi, 
minden elő van készítve a program elindításához. Sportvölgy és Szállásfalu lakói között 
37 gyermek is érintett. Itt nem csak cigány emberek élnek. Az előkészítő folyamat már 
egy éve működik, nincs értelme tovább halogatni a döntést. A többségi társadalomnak 
valamit tennie kell annak érdekében, hogy „sportvölgyi” területek ne szaporodjanak. 
Továbbra is kéri mindenkitől a támogató és jobbító szándékú javaslatot és segítséget.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, azzal a módosítással, hogy a 
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat konzorciumi partnerséget vállal 
programban, melyet a képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 



15/2014. (II. 14.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a DDOP-4.1.2/B-13 „Lakhatási 
integrációt modellező szociális célú település-rehabilitációs kísérleti projektek 
megvalósítása” című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést.  
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a DDOP-4.1.2/B-13 „Lakhatási integrációt 
modellező szociális célú település-rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása” 
című pályázat benyújtását 322 millió forint összköltséggel. 

2. A projektbe bevont konzorciumi partnerek: 

− Szent Kinga Caritas Alapítvány, 
− Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálata, 
− Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 

dokumentumok aláírására.  

 
6. sz. napirend 

 
Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Tiffán Zsolt  B.m-i Önkormányzat elnöke 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Molnár Zoltánné távozott, Mátyás János kiment a teremből. 
 
Szarka Elemér József egyetért a határozati javaslattal. A projekt összeállításánál 
gondolni kell arra, hogy a külföldi érdekeltségű vállalkozások és a sikondai emberek 
véleményét is ki kell kérni.  
 
dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy szerencsés lett volna, ha az érintett 
önkormányzatokat megkeresik, melyek előre ismertethették volna álláspontjukat. A 
terveket illetően hiányosságot tapasztalt a vidék és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban, túl 
keveset foglalkozik az anyag Komlóval és térségével, ennél nagyobb változásokat 
szeretne. A bányászat is megemlítésre kerül, ami számára porhintésnek tűnik. A megye 



elsősorban a megújuló energiára fekteti a hangsúlyt, nem látja benne a Komlót érintő 
kérdések fontosságát. Szerepel a vájárképzés lehetősége is, viszont szükséges lett volna 
ismertetni a fejlesztéshez szükséges feltérképezését. Elgondolkodtató, hogy a megye által 
előterjesztett anyag Komló jövőjét illetően nem megnyugtató. 
 
Jégl Zoltán ellentmondónak találta az anyagban megfogalmazott tényeket. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy Baranya megye településeinek a kétharmada 500 fő alatti, ez eléggé 
aprófalvasnak minősül. Az anyag pontosításra szorul, tisztázni kell, hogy a bánya újra 
nyitása szakmailag nem lehetséges, új bányák nyitása viszont lehetséges lenne. A hazai 
ásványvagyon hasznosításánál és a vájáriskola újraindításánál is pontosítás szükséges. 
Nem a vájáriskolát kell újraindítani, mert az iskola működik, hanem a vájároktatást. 
Hiányolta az anyagból a sport területét és az egészségmegőrző programokat. Örömmel 
látta viszont, hogy az előterjesztés végén olyan megállapítás is van, ami Komlót helyezi 
előtérbe.  
 
Polics József elmondta, hogy a határozati javaslatokban megpróbálták megfogalmazni 
azokat a specialitásokat, melyeket hiányoltak Komló szempontjából. Fontosnak tartja a 
komlói kőbányában folyó andezitbányászatot, mely Magyarországon az első és 
Európában az ötödik helyen van.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 
10 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2014. (II. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési bizottság 
véleményének figyelembe vételével – megvitatta a Baranya Megyei Területfejlesztési 
Koncepciót. A koncepcióval kapcsolatban az alábbi véleményt fogalmazza meg: 
 

1.) A programban meghatározott átfogó stratégiai célokkal a képviselő-testület egyetért. 

 
2.) A képviselő-testület Komló város és a Komlói kistérség települései vonatkozásában a 

koncepció kiegészítését tartja szükségesnek az alábbi tekintetben: 

 
• 2.1. (A megye fejlesztésének átfogó céljai) III. (Átfogó cél: Természet- és 

energiatudatos megye - 12. oldal) alpontjában szükséges rögzíteni a 
szénbányászattal, elsősorban a tiszta szén technológiával kapcsolatos fejlesztési 
célokat. Ehhez kapcsolódóan indokolt lenne annak a kizárólag biomassza 
felhasználást célzó faipari fejlesztések támogatását preferáló koncepciónak a 



felülvizsgálata, amit az anyag tartalmaz. Célszerűbb lenne a jó minőségű 
faanyagok magasabb hozzáadott értéket előállító, jobb színvonalú, minőségi 
termékeinek előállítását támogatni.  

• 2.2. (A megye fejlesztésének stratégiai céljai) pont 1. (Stratégiai cél: Helyi 
gazdaságok fejlesztése – 13. oldal) pontjának 4. bekezdésében indokolt megjelölni 
a helyi piacok, illetve egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó 
intézmények, szervezetek megalakulásának, megerősödésének kapcsán a 
kistérségi, illetve járási központ településeket, illetve „mikro térségi központokat”. 

• Az előző fő pont 2. stratégiai cél alpontjában (Tartós növekedésre képes gazdaság 
megteremtése – 14. oldal) 6. bekezdésében, valamint a 3.3.1. (A jövőkép 
fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolatának bemutatása – 36. oldal) 4. 
táblázatának S6/S7, illetve a 3.2.2. (A célrendszer kapcsolata az OTrT-vel – 37. 
oldal) utolsó előtti bekezdésében szükséges rögzíteni a komlói kistérség és 
településeinek elérhetősége, illetve a kelet-nyugati tengely és a nagytérségi 
csomóponttá válás érdekében az M9-es számú főút megépítésének szükségességét, 
illetve ezen közút megvalósításának megye részéről történő feltétlen 
támogatottságát a legdélebbi, Baranya megyét leginkább érintő nyomvonallal. 

• A 2.2. (A megye fejlesztésének stratégiai céljai) pont 3. pontjának (Stratégiai cél: 
piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés – 15. oldal) alpontjában 
szükséges lenne a fejlesztendő foglalkozások, illetve szakképzések pontosabb 
meghatározása, például a vájároktatásra vonatkozó célok programba foglalása. 

• Ugyanezen fő pont 4. alpontjában (Stratégiai cél: Társadalmi felzárkózás 
elősegítése – 17. oldal) 3. bekezdésének első francia bekezdésében szükséges 
lenne kiemelten kezelni a vidéki kórházak és járóbeteg-ellátó intézmények 
fejlesztésének szükségességét annak érdekében, hogy ne a Pécsre centralizált és 
központosított egészségügyi ellátást fogalmazza meg a program, hanem a helyi 
szinten ellátható és az igénybe vevőkhöz közelebb lévő ellátások megteremtését 
preferálja. 

• Komló és térsége tekintetében szükséges lenne annak kiemelése, hogy a kistérség 
kitörése szempontjából alapvető fontosságú: 

� a térség elérhetőségének, illetve közlekedésének és 
tömegközlekedésének javítása, fejlesztése, 

�  a helyi foglalkoztatás-bővítés, iparfejlesztés ösztönzése, kiemelten 
a volt bányaingatlanokat érintő barnamezős beruházások, meglévő ipari 
parkok fejlesztésének támogatása,  



� a turizmus fejlesztése (elsősorban Komló-Sikonda és 
Magyarhertelend települések kiemelésével), 

• Pontosítani lenne szükséges a fogalom-meghatározásokat abban a tekintetben, 
hogy mit ért a fejlesztési terv Pécs agglomerációja alatt, illetve az sem egyértelmű, 
hogy Komlót és térségét Pécs agglomerációjaként vagy önálló fejlesztendő 
területként kezeli-e. A komlói kistérség szempontjából az utóbbi tekinthető 
elfogadható koncepciónak. 

 
3.) A képviselő-testület a program alapvető stratégiai céljaival egyetért, emellett pontosabb és 

több települést érintő kidolgozottság lenne szükséges a célok meghatározása kapcsán. Az 
anyag kidolgozása során a pécsi és Pécs központú, illetve központi állami és megyei 
társadalmi szervezeteken kívül indokolt lett volna a kistérségek szintjén történő 
egyeztetés a tervezési folyamat, illetve a társadalmasítás és legitimáció kapcsán. A fenti 
kiegészítésekkel a képviselő-testület a koncepciót egyébként elfogadhatónak tartja. 

 
4.) A képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert, hogy a fenti területfejlesztési 

témakörökben, kiemelten az M9-es út fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben a társulást 
és településeit teljes körűen képviselje és mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az 
M9-re vonatkozó koncepció-tervek közül a komlói kistérséget legközelebbről érintő déli 
irányvonal kerüljön megvalósításra a lehető legközelebbi időben. 

 
7. sz. napirend 

 
Intézményvezetői pályázat véleményezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Király Istvánné KLIK Komlói Tankerület igazgatója 
  Dobóné Bencze Zsuzsanna Szilvási Ált. isk. igazgatója 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Makra István Edéné elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag megszavazta Dobóné 
Bencze Zsuzsanna igazgató magasabb vezetői megbízását. A nevelőtestület 84 %-os 
támogatásával és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerület 
igazgatójának támogatásával tovább folytathatja munkáját. Gratulált az eddigi 
munkájához és sok sikert, tartalmas oktató, nevelő munkát kívánt a jövőben. 
 
Szarka Elemér József elment. Mátyás János visszaérkezett. 



 
Polics József szintén megköszönte az igazgatónő eddigi munkáját és sok sikert, jó 
egészséget kívánt a továbbiakban. 
 
Több hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 
12 igen szavazattal és egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

17/2014. (II. 14.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta az Intézményvezetői 
pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést. 
  
1.) A Képviselő-testület támogatja Dobóné Bencze Zsuzsanna nyilvános pályázat 
lebonyolítása nélküli kinevezését a Szilvási Általános Iskola igazgatói állására.  
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületét tájékoztassa.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

8. sz. napirend 
 

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői 
álláshelyére pályázat kiírása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Polics József megköszönte Végh Ildikó múzeumvezető eddigi munkáját és a jövőre nézve 
sok sikert kívánt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 
12 igen szavazattal és egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 



18/2014. (II. 14.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a József Attila Városi Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyú előterjesztést.  
 

1.) A Képviselő-testület a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
magasabb vezetői beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 

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

2.) A Képviselő-testület megbízza az alábbi szakmai bizottságot, hogy a József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói beosztásának betöltésére 
benyújtott pályázatokat véleményezze: 

• Dr. Makra Istvánnét, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport és bizottság 
elnökét,  

• Bertók Gyulát, a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
dolgozóját, a Közalkalmazotti Tanács tagját 

• dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalkát, a Csorba Győző Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatóját 

 
A Képviselő-testület felkéri dr. Makra Istvánnét, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság elnökét a szakmai bizottság vezetésére. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 



1. sz. melléklet 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
  
Komló Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendeletben 
foglaltak alapján pályázatot hirdet fenntartói jogkörébe tartozó JÓZSEF ATTILA VÁROSI 

KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GY ŰJTEMÉNY (7300 KOMLÓ , VÁROSHÁZ TÉR 1.) magasabb vezetői 
(igazgatói) beosztásának betöltésére. 
 
A pályázatot meghirdető szerv: 
 Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 7300 Komló, Városház tér 3. 
 
Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama: 
 Komló Város Önkormányzata  
 József Attila Városi Könyvtár és Muzeális gyűjtemény    
 7300, Komló Városház tér 1. 
 Munkakör: magasabb vezető 
 A vezetői megbízás időtartama: 5 év  
 A megbízás 2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig  
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 6/B. § (1) bekezdésének, valamint az 1997. év CXL. 
törvény 94. § (1) bekezdésének megfelelően közművelődési intézményben magasabb vezető 
beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki: 
a) rendelkezik 

aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, vagy 
ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel, 

b) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 
megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett 

c) könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi 
képzettség esetén a c) pontjától eltérően legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkezik 

d) büntetlen előéletű 

 
A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az önállóan működő intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Munkáltatói jogkör 
gyakorlása. A könyvtári és közművelődési tevékenység irányítása. 
 
 
 



Juttatások: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII törvény, 
a végrehajtásról rendelkező 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet előírásainak 
megfelelően. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a 
pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik. 

    A pályázathoz csatolni kell: 
- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 

- a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának módja: 
                  Postai úton az alábbi címre: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Polics József polgármester  

 
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy példányban 
kell benyújtani.  

 
A pályázat elbírálásának határideje:  

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. 
évi XXXIII törvény, a végrehajtásról rendelkező 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet 7. § 
(10) bekezdésében meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor. 
 

További felvilágosítás kérhető: 
A pályázat elkészítéséhez szükséges felvilágosítást ad: Laho Andrea irodavezető 7300 
Komló Városház tér 3.  72/584-015 

 
 
       Polics József 
       polgármester 

 



 
9. sz. napirend 

 
A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Egészségügyi és szociális bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 7 
igen, 5 nem szavazattal elutasított. 
 
 

10. sz. napirend 
 

A Mecseki Bányászati Klaszter alapító okiratának jóváhagyása, Szervezeti és 
Működési Szabályzata, valamint a 2014. január 29-i ülése jegyzőkönyvében foglaltak 
tudomásul vétele 
 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az országban elsőként megalakuló 
bányászati klaszter már eddig is történelmet írt. Eljutott odáig, hogy 2014. szeptember 1-
jén már indulhat a vájárképzés, ha lesz elég jelentkező a szakmára, mindent megtesz 
annak érdekében. Az elképzelt létszám minimum 12-15 fő. 2014. augusztus végén lehet 
majd megtudni a jelentkezők számát. A klaszterben 4-5 önkormányzat, 1 iskola és több 
gazdasági társaság is részt vesz. Bányanyitás egyenlőre nem lesz, de a képzéshez 
szükséges döntés már megszületett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 7 
igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
 



19/2014. (II.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta „A Mecseki Bányászati Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 
a 2014. január 29-i ülése jegyzőkönyvében foglaltak jóváhagyása” című előterjesztést.  
 

1. A képviselő-testület kijelenti, hogy a Mecseki Bányászati Klaszterhez csatlakozik, az 
alapító okiratban foglaltakat jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület a Mecseki Bányászati Klaszter taggyűlése 2014. január 29-i ülésének 

jegyzőkönyvét, valamint a klaszter szervezeti és működési szabályzatát megismerte, az 
azokban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
11. sz. napirend 

 
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 
 
Előadó:  Schalpha Anett bizottsági elnök 
 
Mink Ern ő távozott az ülésről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 
11 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 

20/2014. (II.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság előterjesztése alapján – 

megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának 

ellenőrzéséről és nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatóját. 

 
12. sz. napirend 

 
Neckartenzlingeni kiküldetés 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 
11 igen szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 

21/2014. (II.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése, továbbá a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság állásfoglalása alapján megtárgyalta a Neckartenzlingenbe való hivatalos kiküldetést. 
 
A képviselő-testület a kiküldetést utólagosan jóváhagyja. 
 
A delegáció tagjai: 
 Kupás Tamás Levente alpolgármester 
 Király Istvánné  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
     Komlói Tankerületi igazgatója 
 Ábel János   Komló Város Német Nemzetiségi  
     Önkormányzat elnöke 
 Rónáné Lusztig Ágnes Komló Város Német Nemzetiségi 
     Önkormányzat elnök-helyettese 
 
A kiutazás ideje:  2013. december 26-27. 
 
A kiutazás költségei: 
 
   4 fő x 64.985,5-Ft (repülőjegy ára, reptéri illetékkel) 
   -----------------------------------------------------------------------------
 összesen:        259.942,- Ft 
 
A képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges költségek 
kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
A polgármester az ülést 15 óra 50 perckor bezárta. 
 

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


