JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. március 06-i üléséről

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Jelen van 12 fő képviselő, dr. Makra István Edéné és Mátyás János
igazoltan hiányzik, Molnár Zoltánné később érkezik.
Az ülést 15 óra 04 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésről írott és
digitális formában készül jegyzőkönyv.
A meghívottakra tekintettel a polgármester a napirend sorrendjének megváltoztatását
javasolta. Első napirendként a Rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonsági helyzetről,
másodikként a 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, harmadikként Komló
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezetét, negyedik napirendként a
Belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák üzemeltetésének és
fenntartásának ellenérték nélküli felajánlása című előterjesztést, ötödikként Beszámoló a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirendet tárgyalják, a többi változatlan
sorrendben folytatódik.
Majd a napirendeket az elhangzott sorrendben szavazásra bocsátotta, melyet a képviselőtestület kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott.
1. sz. napirend
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Dakos József
dr. Váczi István

polgármester
r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány
r. alezredes, városi kapitányságvezető

A polgármester köszöntötte a meghívottakat.
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Megérkezett Molnár Zoltánné.
Borbás Sándor kérdezte, hogy a rendőrség intézkedéseivel szemben volt-e panasz, vagy
bármilyen bejelentés?
Hegedüs Norbert érdeklődött, hogy konkrétan milyen eredményei vannak az illetékességi
területen működő roma kisebbségi önkormányzatok képviselőivel történt megbeszélésről,
mivel mindkét fél kezdeményezésére egyeztetések és információ átadások folytak.

Tasnádi László megkérdezte, hogy Komlón mennyire van rend, ugyanis Pintér Sándor a
Belügyminisztérium évzáró gyűlésén kijelentette, hogy Magyarországon rend van.
Az iskola-rendőr programmal kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a roma önkormányzat
és rendőrség közötti egyeztetésről kért tájékoztatást. Érdeklődött, hogy miért csak a roma
önkormányzattal egyeztetnek, hiszen vannak más kisebbségi önkormányzatok is.
dr. Váczi István tájékoztatta a jelenlévőket a beszámoló részleteiről. A komlói
rendőrkapitányságnak 57 település van az illetékességi területén, ezen belül Komlót
kiemelten kezelik. Jelen pillanatban nem tudja megmondani, hogy hány intézkedést
kezdeményezett a komlói rendőrkapitányság, valószínűleg sok 10 ezer intézkedést takar.
2013-ban összesen három írásos panasz érkezett, melyből egy, másik állományba tartozott.
Valójában 2 olyan rendőri intézkedés elleni panasz érkezett, mellyel érdemben foglalkozni
kellett. Az egyik Vásárosdombó területén történő gépkocsivezetővel szembeni intézkedés
volt, aki elismerte, hogy a szabálysértést elkövette, de kifogásolta, hogy a rendőrnek nem
volt sapkája. A másik Komló városában történt, amikor az intézkedés alá vont személy azért
tett panaszt, mert a rendőrök vele szemben nem olyan hangnemben beszéltek, amit ő elvárt
volna, de a szabálysértést beismerte. A parancsnoki kivizsgálás és a kihallgatások után
kiderült, hogy a panasz nem volt helytálló. Az adott szituációban a panaszos alkoholos
állapotára lehetett visszakövetkeztetni. Valójában a rendőri intézkedések ellen érdemi
panasz nem történt.
A roma kisebbségi egyeztetések kapcsán Hegedüs Istvánnal egyeztettek arról, hogy a
különböző rendezvényeken milyen rendőrségi fenntartás szükséges. Személyes egyeztetés is
történt év elején, amikor bűn- és baleset megelőzési, valamint jogi vonatkozásokról és
egyeztetésekről beszéltek. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Német Kisebbségi
Önkormányzattal is folynak egyeztetések. Valószínűleg ez a két kisebbségi önkormányzat
az, amelyik olyan mértékben aktív a rendőrség irányába, hogy erre megfelelő módon
reflektálni kell. Nyilvánvaló, hogy ha ők partnernek tekintik őket, akkor a rendőrség a saját
anyagát ezen az úton még szélesebb közönség felé tudja tolmácsolni.
Az iskola-rendőr programban minden iskolai nyíltnapon, nevesebb rendezvényen jelen
vannak, nemcsak a rendezvények alatt, hanem pl. osztályfőnöki órákon is részt vesznek.
Véleménye, hogy nemcsak a diákokat kell oktatni és tájékoztatni, hanem a szülőket is arról,
hogy adott esetben a gyermekeikkel kapcsolatosan milyen intézkedések adódhatnak, és
milyen veszélyek fenyegetik őket. Pintér Sándor kijelentésével kapcsolatban elmondta,
hogy az országos átlaghoz képest és Komlóhoz képest is rend van. Elsősorban a
megelőzésre kell koncentrálni, mert könnyebb megelőzni a bűnt, mint az elkövetőket
felderíteni.
Hegedűs Norbert megköszönte a rendőrkapitány válaszát, de nem találta megfelelőnek,
mert a beszámolóban leírt rendezvényeket a Komlón működő cigány civil szervezetek
rendezték, nem a Roma Önkormányzat, ezért úgy gondolja, hogy ezt is bele kell foglalni a
szövegbe, valamint azt, hogy a komlói cigány civil szervezetekkel is együttműködik a
rendőrség.
Tasnádi László véleménye, hogy a tények alapján rend van. A súlyos testisértések száma
viszont kb. 50 %-kal növekedett, a lakásbetörések száma megnőtt, mely szintén jelentős, a
fiatalkorú elkövetők száma pedig a duplájára nőtt. A súlyos testisértések 58 %-os, és a
lopások 28,2 %-os felderítési aránya nagyon alacsony. Véleménye, hogy Komló területén

nincs minden rendben, az emberek biztonság érzete nem javult az elmúlt években.
Szarka Elemér József véleménye, hogy az elvárásokat az adott tárgyi és személyi
feltételekkel lehetett, és kellett végrehajtani. A beszámoló ötödik fejezetében lévő
eredményekről örömmel olvasott. A fő célkitűzések megvalósultak, a kiskerteknél nagy
előrelépés történt. Jelezte, hogy a rendezvények után éjjel a Zrínyi Klub környékén, a
közterületeken történő viselkedéssel probléma van, ugyanis hangoskodás, verekedés és
különös magatartás a jellemző. Elmondta, hogy ez miatt az ott élő emberek nem tudnak
pihenni. Az írott és íratlan szabályok betartatása elvárás lenne, ezt a hosszú évek óta tartó
lehetetlen állapotot meg kell oldani. A Petőfi téren található tiltótábla ellenére megállnak,
parkolnak az autósok a pavilonok előtt, ezt meg kellene szüntetni valahogy.
Megköszönte a Komlói Honépítő és Városszépítő Egyesület „Virágos Komló Mozgalom”
felé nyújtott segítséget, a Somági gyermeknapi rendezvény támogatását, a kolbásztöltő
versenyen való részvételt, illetve annak segítését, támogatását a Rendőrkapitányságnak.
További munkájukhoz sok sikert kívánt.
Jégl Zoltán megköszönte a rendezvények biztosításához nyújtott segítséget és
közreműködést a rendőrségnek. Későbbiekben is szeretne a civil szervezetek nevében is
ilyen jellegű segítséget kérni. A beszámolót elfogadásra javasolta.
dr. Barbarics Ildikó véleménye, hogy széleskörű, részletes beszámolót készített a
rendőrkapitányság, külön kiemelte a képekkel és grafikonokkal kiegészített statisztikai
adatokat. A beszámolót elfogadta, megköszönte az MSZP elmúlt évi rendezvényeihez
nyújtott közreműködést és további jó munkát kívánt.
Dakos József (dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány) megköszönte a hozzászólásokat.
Komlóval kapcsolatban azt a tájékoztatást nyújtotta, hogy a tavalyi évben egy átfogó
felügyeletellenőrzést hajtott végre, melyet a komlói kapitányság jó színvonalon abszolvált.
Egy hónapon keresztül valamennyi szakterület átfogása megtörtént. Megyei Főkapitánysági
szinten az erőeszköz, allokáció, és feladatrendszer összhangjának vizsgálatával
kapcsolatban összességében véve nagy eltérések nem mutatkoztak. Jelenleg kb. 1-2 üres
beosztás van a Komlói Rendőrkapitányságon, az érkező új rendőrök ezt a hiányt fogják
majd csökkenteni. A terhelésről, a feladat heterogenitásával kapcsolatban elmondta, hogy
jelenleg a magyar rendőrség feladatai végrehajtására közel 200 jogszabály, 170 közjogi
szervezetszabályozó és több mint 100 norma, amit a gyakorlatba alkalmazniuk kell. Ezt a
feladatot a rendőri szervek 9 szolgálati ágban, 11 szolgálati formában, 4 szakszolgálati
formában hajtják végre. Az elmúlt évben Baranya megye rendőrei közel 2 millió rendőri
intézkedést tettek, 4-re érkezett érdemi panasz, melyre helyt adtak. A beadott rendőri
intézkedés elleni panaszok száma összesen 42 volt. Ebből egy panasztevő, egymaga 29-et
aktivizált. A napi rendőri intézkedések száma 3000-5000 között mozog, a napi regisztrált
bűncselekmények száma 30-50 körüli,
a napi rendőri küldések száma a konkrét feladat végrehajtására 60 db. Egyébként a 107 és
112-es telefonszámra 200ezer bejelentés érkezik, amire reagálniuk kell.
Évek óta célkitűzése, hogy valamennyi rendőri szerv részére kiemelt feladatként határozza
meg a köz- és magánbiztonság szereplői képességeinek integrálását, a lakosság szubjektív
biztonságérzetének erősítése érdekében. A közrend, közbiztonság, nem rendőrségi
szolgáltatás egy közös társadalmi termék, melyből véleménye szerint az önkormányzat

példásan vizsgázott. Több mint 207 együttműködési megállapodásuk van megye szerte,
különböző szervezetekkel helyszíni biztosításra. A Roma Önkormányzattal is egy ratifikált,
élő, működő együttműködési megállapodásuk van jelenleg is Baranya Megyében. Baranya
Megye objektív biztonsági mutatói kiemelkedően jók, ebben Komló élen jár, jelentős
előrelépésekre tett szert az elmúlt évben. Jelenleg egyetlen súlyponti kérdés az objektív és
szubjektív biztonságérzet megközelítése, ahol nem mindig harmon-, esetenként diszharmon
állapot van. Valamennyi ügyet a komlói kapitányság önállóan képes volt végrehajtani.
Jövőkép, egy együttműködő, segítő, támogató, probléma megoldására nyitott rendőrség.
Végrehajtották a rendőri szervek úgynevezett tipizálását, ami azt jelenti, hogy
Magyarország 153 rendőrkapitánysága jelenleg egységes módon vezethető, irányítható,
homogén állapotába került, mely különösképpen nagy diszlokáció váltást nem igényelt a
komlói kapitányság esetében. A közigazgatási rendszerrel a rendőri szervek diszlokációja a
teljesség igényével harmonizál. Véleménye, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott,
szélsőségektől mentes rendőrszakmai tevékenységet hajtott végre a Komlói
Rendőrkapitányság.
Polics József megköszönte az együttműködést, az elvégzett, eredményes munkát, valamint
a beszámolót. További jó munkát kívánt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a képviselő-testület 12 igen, 1
nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
24/2014. (III.06.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a városi rendőrkapitányság
vezetőjének az önkormányzat közbiztonsági helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját.

2. sz. napirend
2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Orbán Irén

polgármester
könyvvizsgáló

A polgármester köszöntötte Tompa Árpád könyvvizsgálót. Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy kiküldésre került a rendelettervezet javított változata, melyet a Pénzügyi,
jogi és ellenőrzési bizottság a javított változatban, valamint az Oktatási és kulturális,
ifjúsági és sportbizottság elfogadásra javasolt.
Kupás Tamás Levente kiment a teremből.

Schalpha Anett előadta, hogy az iparűzési adó bevétele elérte a 2007-es, 2008-as válság
előtti rekordszintet az elmúlt évben. Köszönetet mondott az intézményeknek, hogy
takarékos gazdálkodásukkal, valamint a vállalkozóknak, és a magánszemélyeknek, akik
adójuk befizetésével elősegítették az elmúlt év jó kondíciókkal történő zárását, melyben
kiemelt szerepe volt a kormánynak is.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 12
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
4/2014. (III.07.) sz. rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (III.8.) SZÁMÚ
RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2013. évi
költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege:
b./ kiadás főösszege:
módosul
c./ hiány összege

4.908.282.000 Ft-ra
4.908.282.000 Ft-ra
0 Ft

(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város
felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege:
b./ kiadás főösszege:
módosul
c./ hiány összege:

1.096.535.000 Ft-ra
1.096.535.000 Ft-ra
0 Ft

(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város
működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege:
b./ kiadás főösszege:
módosul

3.811.747.000 Ft-ra
3.811.747.000 Ft-ra

(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

1. személyi jellegű kiadások

1.286.279.000 Ft

2. munkaadókat terhelő járulékok

259.254.000 Ft

3. dologi jellegű kiadások

1.290.406.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatása

0 Ft

5. felhalmozási kiadások

966.030.000 Ft

6. speciális támogatások

144.203.000 Ft

7. egyéb kiadások

962.110.000 Ft

8.
9.

324,5 főben állapítja meg
637 főben állapítja meg.

költségvetési létszámkeret
közfoglalkoztatottak éves létszámát

2. §

(1)

Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés fejlesztési hiányát csökkenti a kötvénytartozás részbeni átvállalásából adódó
fejlesztési célú kiadási előirányzat megtakarítás, az áthúzódó fejlesztésekhez kapcsolódó önerő
megtakarítás, továbbá az előfinanszírozási tartalék maradványa. Az e tételekkel nem fedezett
fejlesztési hiány elsődleges fedezeteként a képviselő-testület az adóbevételi többletet jelöli meg.
A költségvetés kiegészítő működési támogatás teljesülésének tervtől való elmaradását a fel nem
használt működési kiadási előirányzatok – elsődlegesen a személyi jellegű juttatások, munkaadót
terhelő járulékok, dologi kiadások és a szociális kiadások megtakarításai fedezték a költségvetési
egyensúly biztosítása érdekében. Az elért működési többletbevételek ugyancsak a működési hiány
fedezetéül szolgálnak beleértve a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosításához fel nem használt
adóbevételi többletet is.
3. §

(1)

A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 318.823.000 Ft-ra változik.
- működési céltartalék
- működési általános tartalék
- fejlesztési céltartalék

246.597.000 Ft
1.444.000 Ft
70.782.000 Ft
4. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
5. §

Hatályát veszti a Kvr. 7. § (11) bekezdésének „…évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos
igény nem nyújtható be.” szövegrészét.
Komló, 2014. március 6.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Köteles és nem köteles feladatok együtt

2. sz. melléklet
Kom ló Város Önkorm ányzat és intézm ényei
2013. évi előirányzata
(ezer forintban)

Intézmény
megnev ezése

Cím

Személy i
juttatás

Működési kiadás
Munkaadókat terhelő
Dologi
járulék és
kiadás
szoc.
Hj.adó

Pénzeszköz-átadás
Ellátot-tak
pénzbeni
juttatása

Működési
kiadás
összesen

Működési
(Áht-n
kív üli,belüli

Felhalmozási(beruh.
f elúj.)

Társ.,szoc.p
.e.jutt.tám.

Beruházás

Felújítás

Tartalék(m
űk.,f elh.ált. Összesen
)

Hitel,
kölcsön

Komló Városi
Óvoda

1

185295

44859

113106

0

343260

0

0

0

383

720

0

0

344363

Közösségek Háza,
Színház-és
Hangv erseny terem

2

42447

10282

50993

0

103722

0

0

0

0

0

1128

0

104850

József A.Köny v tár és
Múzeális Gy űjtemény

3

23307

5254

19139

0

47700

0

0

0

193 693

0

0

0

241393

GESZ

4

127858

25865

384933

0

538656

0

0

0

3313

6 314

0

0

548283

378907

86260

568171

0 1033338

0

0

0

197389

7034

1128

0

1238889

1-4. összesen
Komló és Térsége
Óv odái

5

61091

14734

21277

0

97102

2097

0

0

0

0

0

0

99199

Városgondnokság

6

547121

80388

316091

0

943600

0

0

0

73195

9 577

0

0

1026372

Közös Önkormány zati
Hiv atal

7

228179

57520

111002

0

396701

2000

0

0

3991

0

2581

0

405273

0 2470741

4097

0

0

274575

16611

3709

0

2769733

365198

299530

24960

387528

499162

30645

212703

318823

2138549

0 2835939

303627

24960

387528

773737

47256

216412

318823

4908282

1215298

Intézmény összesen:

Önkormányzat
Együtt (1-8.)

8

70981
1286279

238902 1016541
20352

273865

259254 1290406

0

Köteles és nem köteles feladatok együtt

2. sz. melléklet
Kom ló Város Önkorm ányzat é s inté zm é nyei
2013. évi előirányzata
(ezer f orintban)

Intézmény megnev ezése

Cím

Működési bev ételek

OEP teljesítmény - Engedély ezett
f inanszírozás
létszám

Komló Városi Óvoda

1

25348

108

Közösségek Háza, Színház- és
Hangversenyterem

2

13862

16

József A. Könyvtár és Múzeális
Gyűjtemény

3

7625

7

GESZ

4

137811

68

1-4 összesen:

184646

0

199

Közf oglalkoztatottak
létszáma

0

Komló és Térsége Óvodái

5

6449

Városgondnokság

6

80685

0

30

Közös Önkormány zati Hiv atal

7

14875

0

76,5

286655

0

305,5

632

20740

48133

19

5

307395

48133

324,5

637

Intézm ények ös szesen:
Önkormányzat
Együtt (1-8.):

8

0
632

Előirányzat-módosítási javaslat

3. sz. melléklet

(bevétel, kiadás emeléssel járó)
(ezer forint)
2013. december 31.
Intézmény

GESZ
Komló Városi Óvoda
József A. Városi
Könyvt. és Muzeális
Gy.
Közösségek Háza,
Színház és
Hangv.terem
Komló és Térsége
Óvodái

Személyi
juttatás

Önkormányzat

Dologi
kiadás

Pénzeszköz-átadás
Műk.

Felhalm.

Társ.-és
szoc.pol.
ellátások

Beruházási
kiadás

-12 789

- 11 933

62 896

1 784

- 7 882

- 7 678

24 347

383

1 751

4 412

-

125

885

708

3 478

Felújítás

Tartalék

Pü-i
Tám. ért. Tám. ért.
befekteté
felh. kiad. műk. kiad.
s

Kölcsön
nyújtás

Ellátottak
juttatásai

90

Összes
kiadás
40 048

9 170

2 511

1 128

9 726

4 329

10 974

35 866

83 260

- 17 172

-79 089

- 3 381

- 144 852

- 27 627

- 31 871

23 491

-

2 617

965

26 141

25 668

3 336

- 387 429

35 780

90

- 319 326

16 458

- 141 694

-

-

-

-

- 1 139

52 155

-

-

285

- 25 010

- 30 906

49 632

25 668

3 336

- 387 429

- 283 546

16 548

-

- 137
- 721 963

141 694

Int.fin.korr.
Együtt:

Költségv.
tám.

-

32 091
Városgondnokság
Közös Önkormányzati
-45 210
Hivatal
Intézm ények össz.:

M.adót
terh.jár.

141 694

52 155

-

- 1 139

-

285

-

- 580 406

Előirányzat-módosítási javaslat

3. sz. melléklet

(bevétel, kiadás emeléssel járó)
(ezer forint)
2013. december 31.
Intézmény

Átvett pénzeszköz

Pénzmaradvány

Műk.bev.
Műk.

GESZ
Komló Városi Óvoda
József A. Városi
Könyvt. és Muzeális Gy.
Közösségek Háza,
Színház és Hangv.terem
Komló és Térsége
Óvodái

-

Közhatalmi
bevétel

M.c.központi F.c.központi
ktgvetési
ktgvetési
tám.
tám.

Hitel-f elvétel

Támog.ért.
felh.bev.

Támog.ért.
műk.bev.

Összes
bevétel

36 444

1 406

2 198

40 048

5 372

2 904

894

9 170

89

134

2 466

2 511

4 718

260

4 748

9 726

2 200
-

48 645
9 641

Önkormányzat

-

-

10 382

37 012

59

- 156 780

9 669

59

- 141 694

2 520

63 924

- 376 526

774

-

319 991

35 866

56 987
- 52 665

-

-

58 286

2 520

-

59

-

83 260
-

144 852

35 866

-

137

49 640

-

721 963

141 694

Int.fin.korr.
Együtt:

Finanszírozás

-

Városgondnokság
Közös Önkormányzati
Hivatal
Intézm ények össz.:

Felhalm.

Felh.és
tőkejell.bev.

141 694
63 924

- 376 526

774

-

319 991

4 322

- 13 774

- 580 406

3/a. számú melléklet
Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás- bevétel emeléssel járó
(ezer Ft)

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi 12. havi kompenzációja
- működési célú költségvetési támogatás
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- működési célú támogatásértékű kiadás
- finanszírozási kiadás
személyi juttatás madót t.jár.
összesen
GESZ
398
107
505
K.V.Óvoda
1.143
308
1.451
Könyvtár
38
10
48
KH
99
27
126
Gondnokság
198
54
252
Hivatal
486
131
617

4.163
153
41
970
2.999

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (10-11.hó)
- működési célú költségvetési támogatás
- működési célú támogatásértékű kiadás
- finanszírozási kiadás
személyi juttatás madót t.jár.
összesen
GESZ
710
191
901
K.V.Óvoda
857
232
1.089
Könyvtár
37
10
47

3.039
1.002
2.037

3. Helyi szervezési intézkedések támogatása – létszámleépítési pályázat
- működési célú költségvetési támogatás
-személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- finanszírozási kiadás
személyi juttatás madót t.jár. összesen
K.V.Óvoda
287
77
364

628
208
56
364

4. Egyszeri gyerekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)
- működési célú költségvetési támogatás
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9.617
9.617

5. Óvodáztatási támogatás
- működési célú költségvetési támogatás

1.090

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.090

6. Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás és pótléka
- működési célú támogatásértékű bevétel
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások

141
141

7. Szociális Földprogram 2013. évi pályázat támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- dologi kiadás

2.250
2.250

8. Család- és nővédelmi egészszégügyi gondozás és ifjúság-egészségügyi gondozás
támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
-személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok

1.299
961
338

9. ASP üzemeltetés és szerver központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
- beruházási kiadás
- dologi kiadás

1.840
360
360
1.840

10. Hulladékszállítási díj támogatása Komlói Városgazdálkodási Zrt-től
- működési célú pénzeszközátvétel
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások

2.520
2.520

11. 9/2013. (XI.26.) Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat határozata alapján
bevételi előirányzat megemelése dologi kiadások fedezetére
- intézményi működési bevétel
- dologi kiadás

32
32

12. Viziközmű rekonstrukció áfája
- intézményi működési bevétel
- felújítási kiadás
- dologi kiadás

9.609
3.628
5.981

13. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatának
csökkentése
- működési célú költségvetési támogatás
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások

-57.724
-57.724

14. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás - gyermekétkeztetési feladatok
ellátásának támogatása
- működési célú költségvetési támogatás
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások

-19.899
-19.899

15. Kiegészítő jövedelempótló támogatások előirányzata
- működési célú költségvetési támogatás
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások

-303.381
-303.381

16. Társulás által végzett feladatok támogatása
- működési célú költségvetési támogatás
- működési célú támogatásértékű kiadás

-111
-111

17. Járási Hivataltól közös feladat-ellátáshoz hozzájárulás
- működési célú támogatásértékű bevétel
- finanszírozási kiadás
intézményi működési bevétel
Hivatal
2.184

-2.184
-2.184

18. Hivatal finanszírozásának csökkentése meg nem valósult pályázati bevétellel szemben
- működési célú támogatásértékű bevétel
- finanszírozási kiadás
dologi kiadás
Hivatal
-55.261

-55.261
-55.261

19. Fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzatának csökkentése
- hitel felvétel
- beruházási kiadás

-319.991
-319.991

3/b. számú melléklet
Önkormányzat és intézmények közötti,
valamint kötelező előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat
(ezer Ft)

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (10-11. hó)
- működési célú tartalék
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- finanszírozási kiadás
személyi juttatás madót t.jár. összesen
Könyvtár
31
8
39
KH
106
28
134
Gondnokság
122
33
155
Hivatal
545
149
694

-1.274
199
53
1.022

2. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás előirányzatának emelése
működőképességet megőrző támogatással szemben
- működési célú költségvetési támogatás
- működési célú költségvetési támogatás

9.600
-9.600

3. Központi költségvetésből kapott támogatások előirányzata
- működési célú költségvetési támogatás
- felhalmozási célú költségvetési támogatás
- működési célú támogatásértékű bevétel
- közhatalmi bevétel

-13.948
774
-750
13.924

4. Iparűzési adó bevétel emelése kieső fejlesztési bevétel pótlására
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
- közhatalmi bevétel

-50.000
50.000

5. 169/2013. (XI.28.) sz. határozat alapján többletműködési támogatások előirányzata
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások
- működési célú támogatásértékű kiadás
- működési célú pénzeszközátadás
- finanszírozási kiadás
dologi kiadás
Gondnokság
9.850

-19.850
-3.000
13.000
9.850

6. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás csökkentése
- működési célú tartalék
- személyi juttatás

99.575
840

- munkaadót terhelő járulékok
- finanszírozási kiadás
személyi jutt.
Hivatal
-46.317
int.műk.bev.
Hivatal
16

231
-100.646
madót t.jár. dologi k. beruh.k. kiadás összesen
-17.444
-23.828 -3.381 90.970
felh.,tőkebev. m.c.té.bev. bevétel összesen
59
9.601
9.676

7. 2012. évi megmaradt Erzsébet-utalvány visszafizetése
- működési célú támogatásértékű kiadás
- működési célú támogatásértékű kiadás

882124 szakfeladat
882117 szakfeladat

-52
52

8. Társulás munkaszervezeti feladat ellátásának támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- működési célú támogatásértékű bevétel

841126 szakfeladat
841112 szakfeladat

-16.375
16.375

9. 173/2013. (XI.28.) határozat – Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. munkahely
teremtési támogatás
- működési célú tartalék
- felhalmozási célú pénzeszközátadás

-1.500
1.500

10. 174/2013. (XI.28.) határozat – Mecsek-Tex Kft. munkahely teremtési támogatás
- működési célú tartalék
- működési célú pénzeszközátadás

-500
500

11. 175/2013. (XI.28.) határozat – Völgyesi és Völgyesi Kft. munkahely teremtési
támogatás
- működési célú tartalék
- felhalmozási célú pénzeszközátadás

-250
250

12. Társasházak felújítási alapjának előirányzat módosítása
- felhalmozási célú tartalék
- felhalmozási célú pénzeszközátadás

-1.586
1.586

13. 3/2013. (XI.26.) Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat határozata alapján
előirányzat átcsoportosítása Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat részére
- dologi kiadás
- dologi kiadás

-200
200

14. Városi általános fejlesztési tartalék előirányzata
- felhalmozási célú tartalék
- beruházási kiadás
- dologi kiadás

-677
150
527

15. Viziközmű felújítási tartalék előirányzata
- felhalmozási célú tartalék
- felújítási kiadás
- dologi kiadás

-35.590
13.438
22.152

16. Önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata
- felújítási kiadás
- dologi kiadás

-608
608

17. Komlói Bányász Sportkör Kft. törzstőke befizetés
- felhalmozási célú tartalék
- befektetési célú részesedés

-75
75

18. Polgármesteri keret előirányzatának átcsoportosítása
- működési célú tartalék
- működési célú pénzeszközátadás
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások

-625
283
342

19. TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat előirányzat módosítása
- működési célú tartalék
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás

-4.208
1.051
278
2.879

20. TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberképzés pályázat előirányzat
módosítása
- működési célú tartalék
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás

-1.010
365
88
557

21. TIOP-3.2.3/A-13/1 pályázat előirányzata
- dologi kiadás
- beruházási kiadás

-80
80

22. Kifizetett kártérítések előirányzatának átcsoportosítása Városgondnokság részére
(Elesés miatt: Kotlácsik Istvánné 125e Ft)
- működési célú tartalék
- finanszírozási kiadás
dologi kiadás

-125
125

Gondnokság

125

23. Komlói Napok előirányzata
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- működési célú pénzeszközátadás
- dologi kiadás

-1.160
-253
325
1.088

24. Reprezentáció előirányzata
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás

20
-20

25. Szociális kölcsön nyújtása háztartásoknak
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások
- kölcsön nyújtás

-285
285

26. Polgári védelem előirányzata
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás

113
-113

27. Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület támogatása
- dologi kiadás
- működési célú pénzeszközátadás

-11.560
11.560

3/c. számú melléklet
Intézmények előirányzat módosítási javaslata
kiadás – bevétel módosítással járó
(ezer Ft)
Közös Önkormányzati Hivatal
1. Ülnöki díj megtérítése
- működési célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok

10
8
2

2. Munkaügyi Központ bértámogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás

58
58

3. Közfoglalkoztatás előirányzata
- munkaadót terhelő járulékok
- személyi juttatás

-10
10

4. Családi ünnep szervezés előirányzata
- intézményi működési bevétel
- intézményi működési bevétel

940000 szakfeladat
841126 szakfeladat

-417
417

GESZ
1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
2. Komlói Kistérségi Társulás adminisztrációs szolgáltatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
3. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel
- dologi kiadás
4. Átcsoportosítás
- személyi juttatás

1.246
1.124
122

952
750
202

36.444
36.444

-15.771

- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás
- felújítási kiadás
- beruházási kiadás

-12.555
26.452
90
1.784

Komló Városi Óvoda
1. Baranyai Német Önk. Szöv. Márton nap a Felsőszilvási Óvodában
- működési célú támogatásértékű bevétel
- dologi kiadás

10
10

2. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok

884
725
159

3. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel
- dologi kiadás

5.372
5.372

4. Átcsoportosítás
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás
- beruházási kiadás

-10.894
-8.454
18.965
383

József Attila Városi könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
1. TÁMOP Könyv-Világ-Csoda
- működési célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok

2.466
1.941
525

2. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel
- dologi kiadás

-89
-89

4. Átcsoportosítás
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás

-296
-678
974

Közösségek Háza
1. TÁMOP „5-let(t)” ház

- működési célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás

4.748
1.831
478
2.439

2. Saját bevétel módosítása
- intézményi működési bevétel
- dologi kiadás

4.718
4.718

3. Átcsoportosítás
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás
- beruházási kiadás

2.376
175
-3.679
1.128

Városgondnokság
1. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás

14.809
12.436
2.038
335

2. Szociális föld munkaprogram támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadás

4.558
3.431
463
664

3. Kistérségi start munka mintaprogram támogatása
- működési célú támogatásértékű bevétel
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
- személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulékok
- beruházási kiadás

17.645
35.866
15.904
1.741
35.866

3. sz. napirend
Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezete
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Orbán Irén

polgármester
könyvvizsgáló

A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés szöveges része
tartalmazza az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó információkat is. Kiküldésre került
a könyvvizsgálói vélemény és pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság ülésének
jegyzőkönyvi kivonata.
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági, településfejlesztési bizottság,
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint az Egészségügyi és szociális
bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolta.
Schalpha Anett elmondta, hogy a 2014. évi költségvetési rendelettervezethez nem
érkezett módosító javaslat. A rendelet tervezésénél véglegesen nem kellett már
számolni sem az adósságállománnyal, sem annak kamataival. A költségvetés
tényszámokon alapszik, teljesen kiszámítható, tervezhető és reálisan végrehajtható.
Régen nem volt ilyen alacsony a működési hiánya a városnak, 161 millió forint
rendkívüli önkormányzati támogatásra lesz csak szüksége, és az elmúlt évekhez
hasonlóan ebben az évben is lehet számítani a kormányzati segítségre.
dr. Barbarics Ildikó véleménye, hogy a későbbiekben a hitelfelvételi tervezésnél
biztosan foglalkozni kell majd újból az adósságállománnyal. Az állam a működést
egyensúlyba hozta, viszont a hitelfelvételekhez fejlesztésekre van szükség. A korábbi
hitelek nagy része is a fejlesztésekre ment el. A fejlesztésre nem fordítanak pénzt, erre
pedig szükség volna és a költségvetésen is van még mit javítani.
Borbás Sándor úgy véli, hogy a költségvetésben a peres ügyek céltartaléka
megemelkedett, ezért megkérdezte, hogy milyen eredmények vannak a Pannon
Volánnal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban, valamint az ügy mennyiben és
hogyan érinti az idei költségvetést.
Schalpha Anett előadta, hogy az intézményeket terhelő 100 millió forintos stabilitási
tartalék az idén nem került bele a költségvetésbe. Összességében el lehet mondani,
hogy évek óta nem indult az intézmények költségvetése ennyire jó kondíciókkal.
Polics József véleménye, hogy a számok nem hazudnak. A jelenlegi költségvetésben a
161 millió forintos rendkívüli támogatási igényből 130 millió forint a Pannon
Volánnal folytatott tárgyalásokra van félretéve. A normális működéshez szükséges
feltételek minden intézménynél biztosítva vannak. Olyan fejlesztések valósulhatnak
meg, melyekre az emberek régóta várnak, de sajnos jelenleg nem tudnak ennél több
forrást biztosítani ezekre a célokra. A könyvvizsgáló véleménye, hogy az előző
évekhez viszonyítva jelentősen csökkent a működési mérleg bevételeinek és
kiadásainak negatív különbsége. Az előző években közel 500 millió forint volt erre a
célra, így a 161 millió forint jelenleg elég kevésnek bizonyul. Az elmúlt 4 évben a
kormányzati segítség mellett megmutatkozott hogyan lehet másképp csinálni, a
feladatot el lehet végezni, és források is maradnak mellette más célokra. A hitel- és
adósságállomány megszűnésével kerülhetett be a fejlesztésbe olyan feladat, amit előtte
nem mertek tervezni. Az adóerő képesség csökkenése nem az elmúlt 4 évben romlott
le, hanem már régebben. Jelenleg a 2007-2008. évi szinten áll az adóbevétel. A

költségvetésben mindig sikerült pozitívan finomítani, kedvezőbb feltételeket
teremteni. A 307 millió forintos hitel, fejlesztésre van előirányozva úgy, hogy abban
150 millió forintos önrész szerepel a pályázatokra. Az elmúlt években nem volt arra
példa, hogy benyújtott önerős pályázat ne nyert volna. A számok természetesen majd
módosításra kerülnek a konkrét fejlesztések birtokában. Reméli, hogy a működési
oldalon megtakarítást eredményeznek majd és ennek köszönhetően tovább javul a
működési mérleg hiánya. A Pannon Volánnal való egyeztetések eddigi állása alapján
javasolta megemelni 30 millió forinttal a keretet, mivel a költségvetésbe belefér. Az
előzetes számháborúk alapján a hiány 200 millió forint és az egyeztetések alapján az
derült ki, hogy 50 %-ot még senkinek nem engedtek el.
Megköszönte a költségvetés elkészítésében résztvevők munkáját.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester először a határozati javaslatot indította szavazásra, melyet a képviselőtestület 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:
25/2014. (III.06.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a bizottságok
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet.
1.

A képviselő-testület „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól” szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.
§ (1) bekezdése szerinti saját bevételeket, valamint a „Magyarország gazdasági
stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket 2014-től
2017. évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint
állapítja meg.

2.

A képviselő-testület kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának
biztosítása, illetve ezen keresztül az önkormányzat gazdasági helyzetének
stabilizálása érdekében működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatás elnyerésére. Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy
gondoskodjon a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően a
költségvetési törvény IV. sz. melléklet 1. „Önkormányzati fejezeti tartalék” IV.
pont előirányzat feltételei szerinti kiegészítő működési támogatási igény I.
ütemének határidőre történő benyújtásáról. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a kérelem benyújtásához szükséges formahatározatot a képviselő-testület
nevében és helyett megtegye.

3.

A képviselő-testület megismerte a polgármester Komló város 2013. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2013. (III.8.) rendelet 9. §
(3) bekezdése szerinti a 2014. január, február hónapokban folytatott
önkormányzati és polgármesteri hivatali átmeneti gazdálkodásról szóló

beszámolóját és azt tudomásul veszi. Az átmeneti gazdálkodás időszakának
gazdasági eseményei a 2014. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
4.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és
kötelezettségvállalások megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását
követően 30 napon belül készítse el az önkormányzat és a polgármesteri hivatal
likviditási tervét, melyet tárgyhó 10. napjáig az előző havi tényadatok
figyelembevételével aktualizálni kell.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

1. sz. melléklet
Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti saját bevételei 2014-2017. években
Bevétel megnevezése
Helyi adóból származó bevételek
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel
Osztalék, a koncessziós díj és a
hozambevétel

2014.

2015.

2016.

2017.

674000

700000

710000

720000

4480

10000

20000

20000

98426

68000

68000

54000

0

0

0

0

6000

6000

6000

6000

0

0

0

0

Összesen:

782906

784000

804000

800000

50%

391453

392000

402000

400000

Tárgyi eszköz és immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítésből
vagy privatizációból származó bevétel
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsoalatos
megtérülés

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. Törvény 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek
2014-2017. években
Ügylet megnevezése
Hitel, kölcsön felvétele (tőke)
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala

2014.

2015.

2016.

2017.

307294

200000

200000

200000

0

0

0

0

Váltó kibocsátása

0

0

0

0

Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével
megkötött adásvétel
Szerződésben kapott, legalább 365 nap
időtartamű, halasztott fizetés, részletfizetés
futamidő végéig

0

0

0

0

0

0

0

0

18913

18913

0

0

326207

218913

200000

200000

Összesen:

Majd szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelettervezetet, melyet a képviselőtestület 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodással elfogadott és a következő rendeletet alkotta:

5/2014. (III.07.) sz. rendelet

KOMLÓ VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján a 2014. évi
költségvetésről és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, beleértve a közös önkormányzati hivatal és az
önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb
szervezetekre, magánszemélyekre.

2. A címrend
2. §
(1)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. § alapján a képviselő-testület a 5. Sz. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg a címrendet.

(2)
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §
(1)

A képviselő-testület a város 2014. évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg
az 1. sz. melléklet szerint:
a./
b./
c./

(2)

bevétel főösszege:
kiadás főösszege:
hitelfelvétel (hiány):

3 554 862 eFt
3 862 156 eFt
307 294 eFt

Az önkormányzat felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú
pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék és fejlesztési célú kötvény tőke+kamat előirányzatokat) a 3. sz.
melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:
a./
b./
c./

bevétel főösszege:
kiadás főösszege:
hitelfelvétel (hiány):

291 080 eFt
598 374 eFt
307 294 eFt

(3)

Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza
meg:
a./
b./
c./

(4)

bevétel főösszege:
kiadás főösszege:
hitelfelvétel (hiány):

Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatokat az alábbi
összegekben határozza meg:
1
2
3
4
5
6
7
8

(5)

3 263 782 eFt
3 263 782 eFt
0 eFt

személyi jellegű kiadások:
822 392 eFt
munkaadókat terhelő járulékok:
236 073 eFt
dologi jellegű kiadások:
937 476 eFt
felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás
583 374 eFt
speciális támogatások
0 eFt
egyéb kiadások:
1 282 841 eFt
költségvetési létszámkeretet:
335,5 főben állapítja meg.
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 800 főben állapítja
meg.

A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként a 5. sz. melléklet tartalmazza.
A Városgondnokság költségvetésében Közutak fenntartására 29500 eFt, vízkár elhárításra 4100 eFt
előirányzatot biztosít.

(6)

A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület 307.294 eFt összegű fejlesztési hitel
felvételét határozza el, melynek felvételére kormányzati engedéllyel kerülhet sor. A költségvetés működési
hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. Ezen összeg elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani
161.414 eFt kiegészítő működési támogatás elnyerésére.

4. Az önkormányzat bevételei
4. §
(1)
Az önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2)

Helyi adó bevételként

674000 eFt-ot határoz meg a képviselő-testület, mely

teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai
5. §

(1)
Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervenként a 5-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézményvezetők kötelesek gondoskodni a
költségvetés tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az
Áht tv. 102-103. §-ai figyelembevételével az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben
történő elkészítésére, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtására. A közös önkormányzati
hivatal és az önkormányzat elemi költségvetése jelen rendelet függelékét képezi.
A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.
(2)

A bérfizetés napja: tárgyhót követő 5-ig.

(3)
A képviselő-testület az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű
juttatásokon belül intézményenként és együttesen a Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és
annak végrehajtási rendjéről szóló 3/2012. (III.8.) sz. rendelettel jóváhagyott intézményi elemi
költségvetésekben szereplő összegben határozza meg. Felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy
keretösszegen belül szabályozzák a cafetéria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által
fizetett adó és járulékösszegeket is tartalmazzák. A Közszolgálati Szabályzatban a köztisztviselői juttatások
mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni.

(4)

Az önkormányzat lakóházfelújítási

előirányzatát

8 000 eFtban állapítja meg.

Az önkormányzat a felújítási feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési
Bizottságot, hogy a "városi felújítási keret" terhére döntsön a szükséges beavatkozások előirányzatának
biztosításáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havaria helyzet esetén utólagos beszámolási kötelezettség
mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezze.

A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel
olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az intézményi folyamatos működést, illetve a
rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.
(5)
A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó 84.426 eFt bevétel az áthúzódó vízi közmű rekonstrukció
fedezeteként kerül nevesítésre, míg a fennmaradó 80.876 eFt a vízi közmű törvénynek megfelelően vízi
közmű felújítási keretként kerül szerepeltetésre. Felhasználásáról a képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó pályázat, illetve a kapcsolódó BM önerő pályázat ismeretében dönt.
(6)

(7)

Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8. sz. mellléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat
hitel- és kötvényállománnyal az adósságátvállalás következtében a költségvetési rendelet elfogadásakor nem
rendelkezik.
Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(8)

A nem költségvetési szervek támogatására
állapít meg a 11. sz. melléklet szerint.

26000 eFt pályázati keretösszeget

Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek
számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden
támogatott köteles 2015. január 31-ig elszámolni, illetve a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalása
esetén az elszámolás a kiutalást követő negyedév végéig esedékes, melynek elmulasztása a támogatás
kiutalásának felfüggesztését vonja maga után. A 12. sz. mellékletben felsorolt előirányzatok terhére
profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás, kivéve a munkahelyteremtés támogatásáról szóló
27/2010. (XII.16.) sz. rendelet alapján nyújtott támogatásokat.
(9)
Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos
módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig
biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200000 Ft alatti
támogatásokra.

6. §
A költségvetés

tartalékát

393 643 eFt-ban állapítja meg, az alábbi kiadások teljesítésére:

működési általános tartalék:
működési céltartalék

0 eFt
393 643 eFt

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. §
(1)
A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a
polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott
kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
(2)

Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek
gazdálkodni.
A normatív állami támogatás évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség 100 %-a az érintett
intézmény költségvetési kiadását csökkenti.

(3)

Az önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési hitelek
kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a
tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.

(4)
Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket
megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente az első negyedév kivételével - kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
(5)
Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet.

(6)

Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más
gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.

(7)
Az ellátottakról gondoskodó intézmények a normatív támogatások igénylését képező mutatószámokról
kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.
(8)

(9)

A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az
alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kiséréséhez minden hó 10-ig kötelesek a
meglévő adósságállományról a hivatal részére adatot szolgáltatni. Az önálló, részben önálló intézmény
vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a polgármesteri hivatal intézményfelügyeleti irodáját az üres
álláshelyekről.

(10)
A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi.
(11)
Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, évközben a végrehajtás
érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. Amennyiben az intézmény költségvetési előirányzatát túllépi,
vele szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.
(12)
Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és ennek érdekében szervezési és
szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a
költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek.
Az intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához,
végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát.
(13)
A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2014. évben legfeljebb 100 MFt
likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitelek vehetőek igénybe.
(14)
Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e
tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi
jogi és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
(15)
A nem lakás célú ingatlanértékesítés tárgyévi többlet bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg
felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi
rendes ülésen dönt. Ezen kívül valamennyi bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.

(16)
Fejlesztési mérlegben felsorolt fejlesztési célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 8. sz.
mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható azzal,
hogy a pályázati önerő alapot növeli az elnyert önerő kiegészítés révén felszabaduló betervezett pályázati
önrészek összege, de ez fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat. A
pályázati önerő keretet a 8/4. sz. mellékleten feltüntetett pályázatok önerejére lehet elsődlegesen felhasználni.
A felhasználásra a bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések
tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így vagy a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2015re történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás
során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető amennyiben a megelőlegzett támogatás biztosan beérkezik
még tárgyéven belül.
(17)
Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok és/vagy a nem lakás célú ingatlanértékesítés bevételi
előirányzata az időarányostól a negyedéves teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmarad, úgy
a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközökátadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(18)
Amennyiben a likviditás fenntartása érdekében az intézmények az időarányostól elmaradó finanszírozásban
részesülnek, úgy ugyanilyen mértékben csökkentve kell kiutalni a működési célú pénzeszköz-átadásokat is.
(19)

Amennyiben pályázati kiírás a képviselő-testület rendes ülései közötti időszakban jelenik meg és beadási
határideje a következő ülés előtti időpontra esik, úgy felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 7. sz.
mellékletében szereplő pályázati önerő keret terhére legfeljebb 5 MFt pályázati önerő erejéig kötelezettséget
vállaljon a testület utólagos tájékoztatása mellett.

7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok
8. §

(1)

A közös önkormányzati hivatal gazdálkodására is vonatkoznak a 7. § (1-18) bekezdésében előírtak.

(2)

A képviselő-testület által jóváhagyott
felhasználására felhatalmazza a polgármestert.

(3)

Az önkormányzat és a polgármesteri
szabályzatban kell megállapítani.

(4)

Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

hivatal

3105 eFt céltartalék előirányzat

nevében a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét

8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása
9. §

(1)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása
érdekében 2015. január, február hónapokban a 2014. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/13
részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek
részére folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon.
(2)

Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év
működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.
E jogot kifizetési jogcímenként
200 eFt értékhatárig gyakorolja.
Az így kifizetett összegek a 2015. évi költségvetés részét képezik.

(3)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok
pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében számoljon
be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

9. Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2014. március 6.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

4. sz. napirend
Belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák üzemeltetésének és
fenntartásának ellenérték nélküli felajánlása
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Bregó János

polgármester
a Baranya-csatorna menti Vízitársulat
igazgatója

A polgármester köszöntötte Bregó Jánost a Baranya-csatorna menti Vízitársulat
igazgatóját.
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Jégl Zoltán kérdezte, hogy mi volt a kormány szándéka és elképzelése a
vízgazdálkodás tárgyú, módosításról szóló 2013. évi CCXLIX. sz. törvénnyel. A most
átadott vízfolyások mögött mekkora a terület és forintban kb. mennyi megtakarítást
jelent az önkormányzatnak, ha a felajánlást a vízügyi hatóság elfogadja?
Polics József elmondta, hogy a parlamentnek, az önkormányzatnak, a kormánynak az
a szándéka, hogy egyértelmű, átlátható, tiszta és követhető viszonyokat teremtsen.
Komlón a vízfolyások szempontjából szerencsés a helyzet, mert mindegyik eredőben
van, ezért ritkán fordul elő probléma, pl. árvíz. A döntés a közcélú vízfolyásokra
vonatkozik, a külterületi szakaszok általában állami tulajdonban vannak, a belterületi
szakaszok pedig önkormányzati tulajdonban. A külterületek és belterületek váltakozva
fordulnak elő, így változnak köztük a fenntartók is. Eddig a vízitársulás kezelésében
voltak a külterületi, állami szakaszok, ebben lehet kezdeményezni egységesítést. Ha
ezek a vízfolyások pl: Kaszárnya patak, átkerülnek állami fenntartásba, akkor
egységessé válnak a területek forrástól a végső befogadóig, valamint a feladat is
hatékonyabb elvégzésre kerül. Az önkormányzati megtakarítás kérdését több irányból
is meg lehet közelíteni. Az önkormányzati költségvetésben 4 millió forint körüli
keretet biztosítottak a belvízre, a belterületi területekre. Az előterjesztésben felsorolt
vízfolyások valószínűleg nagyobb önkormányzati forrásra is rászorultak volna. A
megtakarítások összege kb. 100 millió forintos lenne. Élni kellett a lehetőséggel, hogy
az összes vízfolyást felajánlják az államnak, a jövőben eldől, hogy melyik lesz
közcélú. Amíg az átadással kapcsolatos folyamat tart, addig az önkormányzat látja el
továbbra is a karbantartási, fenntartási munkálatokat.
Jégl Zoltán azt szerette volna megtudni, mekkora az a terület, amit a vízfolyások
átadásával felajánlanak. Aggályát fejezte ki a vízkárral, árvízzel kapcsolatban.
Érdeklődött, hogy amíg a területek átadásra nem kerülnek, (kb. 6-9 hónap) ki lesz
majd a gáton?
Bregó János kiegészítette, hogy önmaga a CCXLIX. törvény a társulatok kezelői
jogviszonyának anomáliáit próbálja helyreállítani. A társulatok (84 összesen) az eddigi
jogviszonyukban kezelőként vannak bejegyezve, ezért ez a helyzet jelenleg kerül
szabályozásra. A társulat működése nem Komló egyedüli érdeke volt, a terület
legnagyobb települése Komló. Komló Város és Önkormányzata sok megrendelést és
kivitelezési lehetőséget adott a vízitársulásnak, az ebből befolyó összegek vissza lettek
forgatva a technikai színvonal és az önkormányzatok, tanácsok, mezőgazdasági
igényeire. A fizikai létszámnak felmondtak, ezért nincs végrehajtó emberük a jövőre
nézve. A törvény nem szünteti meg a vízitársulatokat, hanem lehetőséget ad az
újjászervezésre, mely megalapozza a jövőbeni működést. A 9 hónapos átmeneti
időszakban a meglévő tőke, technikai eszközök, stb. nem nyújtanak fedezetet, ha az
időben kötelezettséggé váló feladatokat térítés nélkül kell ellátniuk. Erre vonatkozólag
még nincs pontos tájékoztatás, hiszen a társulatnak olyan kötelezettsége is van, ami
Európai Uniós pályázati összegből, kötelező finanszírozásként kerül megvalósításra. A
jövőben ez a Vízügyi Igazgatóságot illeti meg, de a feladatvégzésre valamilyen
ellátmány megilletné a társulatot.
Az idei tél reményt adott arra, hogy nem lesz jelentős vízkár esemény, mivel Komló és

térségén a belterületek egyes részeit kivéve, a vízkár ellen nincs védekezési lehetőség,
de olyan káresemény sem volt, ami vészhelyzetet okozott volna az elmúlt időszakban.
Felmerülő kérdések esetén szívesen válaszol a képviselő-testületnek.
Polics József elmondta, hogy a sásdi víztársulással kapcsolatos jó viszonynak
köszönhetően mindig történt valamilyen munkavégzés Komló város belterületi
szakaszán. Amikor olyan munkálatok voltak, hogy az Ő szakértelmük és kapacitásuk
volt a megfelelő, akkor Komló Város Önkormányzata náluk rendelte meg a
munkavégzést. Jelenleg Komló Város Önkormányzatának 2014. január 1-től nem kell
érdekeltségi hozzájárulást fizetnie. Véleménye szerint az átmeneti időszak meg lesz
oldva.
Jégl Zoltán támogatja az előterjesztést, de aggódva figyeli majd a vízitársulat
fennmaradását.
Polics József véleménye, hogy az átmeneti időszakban a Vízügyi Igazgatóság fog
gondoskodni az adódó károkról.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
26/2014. (III.06.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján –
megvitatta a Belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák
üzemeltetésének és fenntartásának ellenérték nélküli felajánlásáról szóló előterjesztést.
Komló Város képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45/D§ (1) bekezdése alapján ellenérték nélküli üzemeltetésre és fenntartásra felajánlja
a területileg illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (székhelye: Pécs,
Köztársaság tér 7.) az önkormányzat tulajdonában álló alábbi vízfolyásokat és
csatornákat:
Mecsekfalui-vízfolyás (Mecsekpölöskei árok):
-

önálló helyrajzi számmal rendelkező, önkormányzati tulajdonú szakaszok:
021; 1617; 1520/1; 1520/6; 0627/3; 0627/1

-

önálló helyrajzi számmal rendelkező, nem önkormányzati tulajdonú szakaszok:
0627/2 (szolgalmi jog Komló Város Önkormányzat javára bejegyezve)

-

önálló helyrajzi számmal nem rendelkező, nem önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon lévő szakaszok:
1248/4 (szolgalmi jog Komló Város Önkormányzat javára bejegyezve);

0626/24 (szolgalmi jog Komló Város Önkormányzat javára részben
bejegyezve)
Sikondai árok:
6041/2; 5903/1; 5915/3; 5915/4; 0637; 0636
Mecsekjánosi-vízfolyás:
2811/7; 2814/1; 2814/2; 2822; 2480
Kaszánya-patak:
092/1; 2666; 2588; 2497; 2469; 2467; 451; 439; 391; 343; 301; 292; 280;
0292/2
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az
illetékes vízügyi igazgatóságot.
Utasítja a jegyzőt, hogy a felajánlással és az esetleges fenntartásba-üzemeltetésbe
adással kapcsolatos dokumentációt a vízügyi igazgatósággal együttműködve
készítse elő.
Felhatalmazza a polgármestert az e határozatban foglalt vízfolyások és csatornák
felajánlásával, illetve fenntartásba és üzemeltetésbe adásával kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére és a szükséges dokumentumok (ide értve a fenntartási és
üzemeltetési szerződés) aláírására.

Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve értelem szerint
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

5. sz. napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:

Polics József

polgármester

dr. Barbarics Ildikó kérdezte, hogy a Komló-Víz Kft. és Erste Bankkal kapcsolatos
tárgyaláson történt-e eredmény? A Fűtőerőmű Zrt. hőigényének gazdaságos előállítása
céljából történt megbeszélésről lehet-e tudni valamit? A Magyar Nemzet felé tett
nyilatkozatról érdeklődött a polgármester úrtól, melyben sejtelmes utalások
szerepeltek, például: lezüllött a város, 100 milliók kerültek kifizetésre haveri, baráti
körökre, gazdasági társaságokra.

Borbás Sándor a munkaügyi statisztikáról készült beszámolóról, valamint a 157 fős
létszám alakulásáról érdeklődött. Értékteremtés szociális jellegű közfoglalkoztatásra c.
pályázatról kért tájékoztatást.
Jégl Zoltán a Solar Energy System Kft. ügyvezetőjével tartott egyeztetésről
érdeklődött.
Kupás Tamás Levente tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hónap eléggé terjedelmes
volt, sok területen történt előrelépés. Hegyi Zsuzsannával a TDM hatékonyabb
működéséről, Komló turisztikai vonatkozásairól egyeztettek. A Neckartenzlingeni
partnereiket is vendégül látták, a májusi vásárról tartottak megbeszélést. A német
partnerek meghívták a vásárra a TDM szakembereit, ahol Komlót és térségét fogják
majd bemutatni turisztikai szempontból. Részt vettek a Budapesti Utazási kiállításon,
ami az egyik legnagyobb utazási platform Magyarországon, itt kiadványokkal készült
a TDM.
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bankkal megállapodás közeli
állapot áll fenn. Kb. január közepén a Mohács-Víz Kft. által megtartott közgyűlésen
tárgyaltak erről a témáról, a múlt héten pedig tisztázták a hiányosságokat. Jelenleg egy
nyitott kérdés maradt, mely a Mohács-Víz Kft. által nyújtandó kezességvállalás
kérdése.
A bank a Kft. összes számláira rá akarta tenni a kezességet. Biztosítékok dolgában
még egyeztetés folyik, mert a Kft. tagönkormányzatainak javaslatát szeretnék
elfogadtatni az Erste Bankkal, ezután kb. jövő héten a szerződés aláírására kerülhet
sor, azokkal a kondíciókkal, melyeket a képviselő-testület már ismer.
A fűtőerőmű nyári hőigényével kapcsolatban több próbálkozás is történt, gáz helyett
keresik az olcsóbb megoldásokat, hiszen ez a legmagasabb önköltségű előállítás.
Megpróbálkoztak geotermiával, biomasszafejlesztéssel, jelenleg a széles körű
kapcsolatnak köszönhetően a Dalki-ával tárgyalás sorozatba kezdtek, a nyári hőigény
kiváltására szintén biomassza kazán működtetésével, a jelenlegi bővítésével. A cég a
teljes hő előállítására is ajánlatot tett, melyet jelenleg szakemberekkel és a fűtőerőmű
dolgozóival vizsgálnak.
A Magyar Nemzetben szereplő nyilatkozatról elmondta, az került leírásra, hogy ő
milyen állapotban és hogyan élte meg a 2010-es átadás-átvételt a választások után.
A munkaügyi statisztika és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatásról az a tapasztalat,
hogy az emberek igénylik a közfoglalkoztatást, mely egy eszköz, s amíg nem történik
a munkaerőpiacon nagyobb előrelépés, addig fenn kell tartani, minél értékesebb és
értelmesebb munkával. Idén 800 fő dolgozhat közcélúként, Komló Város
érdekérvényesítő képességének köszönhetően tudtak egy újabb foglalkoztatási
programot indítani, mely mezőgazdasági munkát jelent. A május 1-én induló
értékteremtő szociális foglalkoztatás terén is vannak tervek, későbbiekben majd
kialakul, mennyire érvényesül a tésztaüzem fejlesztés ötlete.
A Solar Energy System Kft-ről elmondta, hogy aláírásra került a határidő módosítás,
mely
2014. december 31-éig szóló felhatalmazást jelent a polgármester számára.

Egyeztetés történt a TDM szervezet kiterjesztése érdekében, melyre az érintett
települési önkormányzatok vezetőit és az ott működő turisztikai egyesületek vezetőit
hívták meg. A Budapesten megrendezett turisztikai kiállításon már közös termékekkel
(Bikal, Szászvár, Hosszúhetény) vettek részt.
dr. Barbarics Ildikó a cikkre visszatérve elmondta, finoman szólva is egy hasítás,
hogy a hiteleket felélte a város és semmi fejlesztés nem történt, 500 millió forint
elment a kórházra, az intézmények és utak felújításra kerültek stb. Úgy beszél a
képviselő-testület az elmúlt 8 évről, mintha atombomba támadás utáni helyzet volna.
Az intézményekkel kapcsolatosan a fejlesztések okán bekövetkező rezsicsökkenésről
szeretne tájékoztatást kérni, mivel történtek nyílászáró cserék és így kimutatható a
megtakarítás az intézményeknél. Azokról az intézményekről van szó, ahol az
energetikai jellegű fejlesztések történtek. Mivel a kórház átkerült az államhoz, a
felújítására, a megtartására, beruházásokra költött pénzből semmi nem jött vissza.
Megjegyezte, nem kapott választ arra vonatkozóan, hogy 100 milliós tételek haveri,
baráti körök, gazdasági társaságok finanszírozására ment el abban az időszakban.
Valóban sok pénz elment az egészségügyre és a szociális hálózat fejlesztésére, és azon
gazdasági társaságok támogatására, akik ezzel kapcsolatos tevékenységet folytattak, de
itt nem lehet haveri, baráti körökről beszélni.
Költségek vonatkozásában úgy gondolja, hogy beszélni kell a Komló-Víz Kft.
szerkezeti, szervezeti átalakulásáról: mennyibe került mind a Kft-nek, mind pedig
nekünk? A következő képviselő-testületi ülésre kért egy tájékoztatást a szerkezeti- és
szervezeti átalakulások költségeiről.
Kérdezte, hogy kapnak-e majd tájékoztatást a múltkori testületi ülésen tárgyalt megyei
fejlesztési tervvel kapcsolatban. Ő az elmúlt ülésen utalt rá, hogy Komlóval nagyon
keveset foglalkoztak, a bányakérdését sem nagyon firtatták. Leginkább Bóly és Sellye
került fejlesztés vonatkozásában előtérbe. Történt-e a mi javaslatunk alapján ebben a
fejlesztési tervben módosítás? Ez is fontos ahhoz, hogy a bányával kapcsolatos
kérdésekről beszéljünk.
Kispál László elmondta véleményét a közmunkával és az újságcikkben tett
nyilatkozattal kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy a nyilatkozat nem állja meg a helyét.
Nem igaz, hogy „lezüllött, gazdátlan várost vettek át” akkoriban, ez sérti az itt élő
embereket. Reméli, hogy csak egy újságírói fordulatról van szó.
dr. Barbarics Ildikó felháborítónak tartja, hogy Borbás Sándor a képviselő társainak
a hozzászólásait minősíti. Tájékoztatott mindenkit, hogy az előbbi hozzászólásában az
elmúlt 8 évről beszélt, nem bírált és nem kritizált senkit.
Kupás Tamás Levente véleménye, hogy ebben a ciklusban is voltak fejlesztések.
Kispál László véleménye, hogy Komló önmaga bármilyen munkahely fejlesztési
programjával sem képes azt az ütemet pótolni és átvenni, amit a kormányzati
szerepvállalás kivonulása és hiánya hozott a városba.
Schalpha Anett emlékeztetett az előző ciklus fejlesztéseire. Elmondta, hogy az ő

általa képviselt terület nem volt jó állapotban, amikor átvette.
A rekord bevételi arány pedig azt mutatja, hogy igen is van becsülete a munkának,
hiszen ebből is látszik, sokkal több volt az adóbevétel 2013-ban.
Borbás Sándor elmondta, hogy az energetikai szektor fejlesztéseiben jó irányú
elmozdulás történt.
Jégl Zoltán kérdezte, mi történt az elmúlt rendkívüli képviselő-testületi ülésen,
ugyanis nem tudott jelen lenni. Megemlítette, hogy a 2010. októberben 600 millió
forint állt a jelenlegi ciklus rendelkezésére, a felvett hitel 40 %-ka, amely svájci frank
alapú hitel és megjegyezte, hogy ez az elmúlt 4 év eredménye volt.
Polics József úgy véli, nem mondta senki, hogy semmilyen fejlesztés sem történt. Ne
felejtsük el, hogy az energetikai fejlesztések több lépcsőben valósultak meg. Az első
ütem az előző képviselő-testületi időszakban valósult meg, ebbe nem tartozik bele a
Múzeum és Könyvtár. A Komlói Kórháznál végrehajtott fejlesztések a hitelátvállalás
első ütemében egy az egyben szerepeltek, amik ráfordításra kerültek. Ezért Komló
Város Önkormányzatánál a 60 %-os helyett közel 80%-os hitelátvállalás történt, ez is
egy állami kompenzáció volt. A Komló-Víz Kft. szervezeti változásaiból adódó
kérdéseket a kollégák összegyűjtik, legjobb lenne, ha a kérdezők megadnának olyan
szempontokat, amelyek felvázolják azokat a konkrét tételeket, melyekre kíváncsiak.
Az előző ügyvezető szerződéséből adódó többletköltségekre is következtetni lehet a
kérdésből.
Az intézményekben a rezsiköltségek változó, de kb. 30 és 50 % közötti megtakarítást
eredményeztek.
A bánya, a képzés és megyei fejlesztési terv és koncepció kérdésében eljuttatták a
képviselő-testület észrevételeit az érintetteknek. Reményeik szerint ennél még több
dolog is bekerül a végleges anyagba. Sok lábon álló tervezési folyamat fog elkezdődni
a következő napokban. Reméli, hogy a megfogalmazásra került program is teljes
egészében beépül a megyei és ágazati programok közé. Felvetődött a bánya-, a képzés, és az energetika kérdése, Komlón nincs olyan rokkant bányász, aki nem kap ellátást,
kivéve kettőt, az egyik lemondta, a másik pedig nem a bányában szerezte a sérülését,
ezért nem jár neki. Az energetikában és a bányászatban sok minden történt a négy év
ciklusa alatt, itt is kérte a segítséget abban, hogy elindulhasson a komlói vájárképzés.
A szabad vállalkozói zóna létrehozásával segíteni kívánják az itt lévő, és ide települő
vállalkozókat.
A foglalkoztatás és vállalkozói szektor bővítése terén sok feladat van még, ebben is
támogatást és segítséget kért.
Tájékoztatta Jégl Zoltán képviselőt, hogy a február 20-án megtartott képviselő-testületi
ülésen a szociális rendeletet kellett újraszavazni, mert az előző ülésen nem volt meg a
minősített többséghez a szavazat.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot
hozta:

27/2014. (III.06.) 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:
− a KEOP 1.3.0/9-11 kódszámú, „Ivóvíz-minőség javítás” című pályázat benyújtásának
előkészítéséről szóló tájékoztatót,
− az IPA pályázattal kapcsolatos tájékoztatást,
− a képviselő-testület soron következő rendes ülésére vonatkozó tájékoztatást,
− a nemzetiségi önkormányzatokkal
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást,
− a Komlói Kistérség Többcélú
jegyzőkönyvében foglaltakat.

kötött

együttműködési

Önkormányzati

Társulás

megállapodások

társulási

ülésének

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse
át.
Határidő:
Felelős:

2014. március 31.
dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

6. sz. napirend
Kalafarm Kft. munkahely-teremtési támogatási ügye
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Kalamár József

polgármester
ügyvezető

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság, és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

28/2014. (III.06.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján –
megvitatta Kalafarm Kft. munkahely-teremtési támogatásáról szóló előterjesztést.
A képviselő-testület a Kalafarm Kft-vel (székhelye: 7300 Komló, Kossuth L. u. 19.
képviseli: Kalamár József ügyvezető, adószáma: 12708121-2-02) 2012. március 30.
napján kötött támogatási szerződés 5.) pontjában meghatározott 2013. december 31-i
határidőt 4 hónappal 2014. április 30. napjáig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű támogatási
szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polics József polgármester

Támogatási szerződés
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3., törzsszáma: 724100,
képviseli: Polics József polgármester, a továbbiakban: Támogató),
másrészről Kalafarm Kft. (székhelye: 7300 Komló, Kossuth L. utca 19., telephelye: 7300 Komló 0626/22
hrsz, cégjegyzékszám: 02-09-067702, adószám: 12708121-2-02., képviseli: Kalamár József ügyvezető, a
továbbiakban: Kedvezményezett) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
1.)

Komló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 27/2010.
(XII.25.) számú rendelete 6.§ a) pontja alapján ingatlan kedvezményes tulajdonba adása címén támogatást
nyújt Kedvezményezettnek.

2.)

Az 1.) pontban meghatározott támogatás odaítéléséről és annak mértékéről a 11/2012. (II.2.) sz.
határozatában döntött a Képviselő-testület.

3.)

A Képviselő-testület 2.) pontban foglalt döntése alapján Támogató kedvezményes áron, 120 Ft/m2 +
ÁFA,
tehát
bruttó
3.649.828,Ft,
azaz
Hárommillió-hatszáznegyvenkilencezernyolcszázhuszonnyolc forint összeg értékben értékesíti Kedvezményezett részére a komlói 1520/9 hrszú, 2 ha 3949 m2 nagyságú ingatlant.

4.)

A Képviselő-testület 2.) pontban foglalt döntése és jelen szerződés alapján Támogató - az Európai
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5.
2006.12.28.) hatálya alá tartozó támogatásként az 1520/9 hrsz-ú ingatlan kedvezményes tulajdonba adását
biztosítja
Kedvezményezett
részére.
A
kedvezmény
mértéke
478.980,Ft,
azaz
Négyszázhetvennyolcezer-kilencszáznyolcvan forint.

5.)

Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a kedvezményesen tulajdonba adott komlói 1520/9 hrsz-ú
ingatlanon 2014. április 30. napjáig az Autókar Kft. (fióktelepe: 7300 Komló, Kossuth L. u. 19.,
cégjegyzékszám: 02-09-074456, adószám: 14846032-2-02., képviseli: Kalamár József ügyvezető)
együttműködésével műanyag nyílászáró gyártócsarnokot építtet és jogerős telephely engedélyt szerez.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az e szerződés alapján kedvezményesen tulajdonba adott
ingatlant kizárólag az e pontban foglalt gyártócsarnok építtetésére hasznosíthatja.

6.)

Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy az 5.) pontban leírt üzemben a 2 fő átlagos éves statisztikai
létszámot a jogerős telephely engedély megszerzését követő naptól számított 3 évig folyamatosan
fenntartja.

7.)

Felek rögzítik, hogy Támogató jogosult jelen megállapodást felmondani, ha
a) Kedvezményezett 5.) pontban foglalt kötelezettségének az ott írt határidőig nem, vagy nem
megfelelően tesz eleget,
b) ha a 6.) pontban vállalt kötelezettségét nem tartja be.

8.)

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül
köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori referenciarátával
növelt összegben megfizetni.

9.)

Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat
megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések során közreműködik Támogatóval.

10.)

Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
15/A. §-ában meghatározott adatokat a Támogató honlapján közzétegye.

11.)

Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés Kedvezményezett általi megszegése esetén a
támogató felé tartozása keletkezik a 8.) pontban foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés
aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a
Kedvezményezett pénzintézetének tájékoztatása után hatósági átutalással érvényesíthet. Az ehhez
szükséges pénzintézeti felhatalmazásokat jelen szerződés aláírását megelőzően Kedvezményezett
benyújtotta valamennyi jelenlegi számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét jelen szerződés
aláírásakor okirattal igazolja Támogató részére. Jelen szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái
terhére is felhatalmazást ad Kedvezményezett hatósági átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé,
amelynek tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell igazolnia Támogató részére.

12.)

Kedvezményezett kijelenti, hogy a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben
kapott csekély összegű (de minimis) támogatás mértéke nem éri el a 200.000 euró összeget.

13.)

Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm.
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

14.)

Csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási
intenzitás a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi rendeletében vagy az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.

15.)

A támogató a költségvetésből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a
kedvezményezett utolsó beszámolójának és kifizetési igénylésének támogató általi jóváhagyásától
számított legalább tíz évig megőrizni.

16.)

Felek megállapodnak, hogy a 3.) pontban körülírt ingatlanra kedvezménnyel csökkentett 2.873.880,- Ft +
ÁFA, azaz bruttó 3.649.828,- Ft vételáron adásvételi szerződést kötnek. Kedvezményezett vállalja a
tulajdon átruházással járó valamennyi költség megfizetését.

17.)

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2012. (II.2.) számú határozatával hagyta jóvá az
eredeti és 28/2014. (III.6.) számú határozatával a módosított szerződést.

18.)

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet szabályai irányadóak.

Jelen megállapodás két oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek
ismerik el.
Kelt:

Komló, 2014. ……………………………

_______________________________
Támogató
Komló Város Önkormányzata
képv.: Polics József polgármester

_______________________________
Kedvezményezett
Kalafarm Kft.
képv.: Kalamár József ügyvezető

Ellenjegyzem:

7. sz. napirend
Intézmények alapító okirata módosítása
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Bogyay László

polgármester
intézményvezető

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
29/2014. (III.06.) sz. határozat
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági
és sportbizottság véleményének figyelembe vételével – az alapító okirat módosítását
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő módosított
alapító okiratot, valamint módosító okiratot egységes szerkezetben elfogadja.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár
Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Intézményvezető

1.sz. melléklet
ALAPITÓ OKIRAT

Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése:

Komló Város Önkormányzat
Városgondnokság

2. Székhelye:

7300 Komló, Tompa M. u. 12.

3. Telephelyei neve, címe:
•

Piac- és Vásárcsarnok
7300 Komló, Berek u. 14.

•

Gyermeküdülő
8647 Balatonmáriafürdő, Vasúti sétány 7.

•

Komló, Ifjúság u. 37.

•

Üdülő
8638 Balatonlelle, Vasúti sétány 24.

•

6500 Baja, Harmat u. 23.

4. Közfeladata:

város és községgazdálkodási szolgáltató

5. Szakmai alaptevékenysége:
Város és községgazdálkodással kapcsolatos szolgáltató tevékenység biztosítása.
6. Államháztartási szakágazati besorolása:

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása (841218)

7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

013320
013350
013360

Köztemető-fenntartás és –működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

042180

Állat-egészségügy

044320

Építőipar támogatása

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

061020

Lakóépület építése

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

8. Irányító szerve megnevezése, székhelye:Komló Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
7300 Komló, Városház tér 3.
9. Illetékessége, működési köre:

Komló város közigazgatási területe

10. Vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg határozatlan időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerint.
11. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény az irányadó.
A megbízásos jogviszonyra és a vállalkozási jellegű jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
12. A feladat ellátást szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az
ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem
idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos
helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza.

K o m l ó, 2014.március 06.

Polics József
polgármester

Záradék:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2014.
február 18-án kelt egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.

Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 29/2014. (III.06.) sz. határozattal hagyta jóvá.

Komló, 2014. március 06.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 7300 Komló, Tompa M. u. 12. szám alatti
költségvetési szerv 2014.02.18-án kelt alapító okirata módosításra kerül.
A módosítás a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet előírásai miatt történt, Komló
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által.
1. Az alapító okirat 5.pontjának megnevezésében „A költségvetési szerv alaptevékenysége”
helyébe a „Szakmai alaptevékenysége” szövegrész lép.
2. Az alapító okirat 7.pontjának megnevezése az alábbiak szerint változott: „Szakmai
alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése”, ezzel egyidejűleg az alábbi két
új kormányzati funkció felvételre kerül:
044320
051030

Építőipar támogatása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

3. Az alapító okirat 10.pontja törlésre kerül, melynek következtében az ezt követő pontok
átszámozásra kerülnek.
A záradék végén felvezetésre kerül:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2014. február 18-án kelt
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.

Az alapító okiratot és a módosító okiratot Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
29/2014. (III.06.) sz. határozattal hagyta jóvá.
K o m l ó, 2014. március 06.

Polics József
polgármester

8. sz. napirend
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Bobály János

polgármester
kuratóriumi elnök

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Jégl Zoltán véleménye, hogy a beszámoló részletes és alapos volt. Megköszönte az
alapítvány munkáját, különös tekintettel Bobály János és Simon Andrásné munkáját. A
beszámolót támogatja.
Szarka Elemér József véleménye, hogy az elmúlt időszakban az alapítvány kevés hírt
adott magáról. Bobály János munkáját dicsérte. Felhívta a figyelmet arra, hogy
pontosítani kell a beszámoló mellékletében az egyik alapítványi támogatást
„hagyományosan” három szervezet kapja a Nyugdíjas Egyesület, a Vöröskereszt
Komlói Szervezete, és a Honismereti és Városszépítő Egyesület. A három egyesület
együttesen végzi a „Virágos Komló” feladatát immár 15 éve sikeresen.
Kupás Tamás Levente szintén megköszönte az alapítvány munkáját. A „Kincses
Park” elkészítésénél sok segítséget kapott az önkormányzat, a pénzügyi hátterek
megszervezését is az alapítvány végezte, ezért külön köszönetet mondott.
Több hozzászólás nem volt.
Polics József elmondta, hogy 2010-ben 8 alapítvány működött, melyek közül már sok
megszűnt. A Komló Városért Alapítvány felvállalta önkormányzaton keresztül is a
szervezetek támogatását, köszönet érte. Sok alapítvány törvényességi helyreállítása kb.
2012-re állt be. Örült annak, hogy az érettségi előtt álló fiatalok bekerülnek a
közösségi életbe, és 50 óra gyakorlattal sikeres érettségi vizsgát tudnak tenni az
alapítvány segítségével. A beszámolóból is látszik, az alapítvány jól működik és
sikeres, javasolta a beszámoló elfogadását. Megköszönte az eddigi munkát és további
sok sikert kívánt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
30/2014. (III.06.) sz. határozat
A képviselő-testület a polgármester és a Kuratórium elnökének előterjesztéséből, az
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság valamint a pénzügyi, jogi, és ellenőrzési
bizottság véleménye alapján tájékozódott a Komló Városért Alapítvány 2013. évi
tevékenységéről.

A képviselő-testület az Alapítvány 2013. évi munkájáról készült beszámolót
tudomásul veszi. (A 2013. évi pénzügyi kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza. )
Köszönetét fejezi ki az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését segítő
szakmai tevékenységéért.

9. sz. napirend
Nem költségvetési szervek 2014. évi támogatása
Előadó:

Kupás Tamás Levente

alpolgármester

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolta.
Tasnádi László kérdezte, hogy a Baranya Televízió és a Komló és Térsége Televízió
miért nem kapott támogatást.
Polics József tájékoztatta a képviselő urat, hogy az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően jártak el, hiszen az elmúlt 3 évben a két szervezet részére nem nyújtottak
támogatást. A Hegyhát Média Kft. idén nem kért támogatást, a fennmaradó 500 ezer
forintot pedig szétosztották a komlói civil szervezetek között, akik erre igényt
nyújtottak be.
Borbás Sándor örömmel tapasztalta, hogy a Körtvélyesi Óvoda is kapott támogatást,
javasolta, hogy jövőre szerepeljenek az előterjesztésben azok a szempontok, melyek
szerint elbírálják a támogatások összegeit.
Kispál László véleménye, hogy a helyi televízió nincs megbecsülve, pedig hálával
tartoznának a munkájuk miatt.
Jégl Zoltán kezdeményezte, hogy a Komló és Térsége Televízó javára szavazzák meg
az ad-hoc bizottságban a támogatást, de elutasításra került, mert átcsoportosításról volt
szó. Meglepődött, hogy a Komlói Német Közhasznú Egyesületnek megítélt
támogatása alacsony volt, mivel lassan 30 éves jubileumát ünnepli. A pályázó civil
szervezetek figyelmét felhívta arra, hogy a pályázatokra megfelelően pályázzanak,
mert utazásra, belépőre, ebédre kértek támogatást, ami nem éppen sikeres.
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a költségvetésben szereplő 26 millió forintról
döntöttek. Véleménye, hogy nem kell beírni a támogatási szempontokat, mert a
pályázati kiírásban szerepelnek. Természetesen nagyon fontos a média szerepe, de
csak így tudtak támogatást nyújtani a civil szervezetek részére. Kérte a képviselőtestületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.
Polics József szerint minden évben vita van a televízió támogatásáról. Úgy gondolja,
hogy már tisztázták a kérdést, és a partnerséget is megfelelő pályára helyezték. Nem
becsülnek le senkit, minden évben köszönetet mondanak a munkájukért. Örül annak,
hogy Komló Városában két média is dolgozik, és meg tudták őrizni
működőképességüket. Ebből a keretből nem tudtak többet adni, de vannak még más
források is, ahol segíteni tudnak. Megköszönte az ad-hoc bizottság munkáját.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-

testület 10 igen szavazattal 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot
hozta:
31/2014. (III.06.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester előterjesztésében, az
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével –
megtárgyalta a nem költségvetési szervek támogatására beérkezett pályázatokat.
1.)A képviselő-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére, a
táblázatban meghatározott támogatást biztosítja 2014. évre vonatkozóan.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2014. március 30. napjáig a társadalmi
szervezetekkel kösse meg a támogatási megállapodást, a pályázatban megjelölt célok
figyelembe vételével.
3.) A képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az önkormányzat 2014.évi
költségvetésében rendelkezésre álló 26 000 e Ft keretösszegből 6 500 e Ft-ot sport célú
támogatásra tartalékba helyez, melynek felosztásáról az ideiglenes Bizottság véleményének
figyelembe vételével a június havi rendes ülésén dönt.
Határidő:
Felelős:

2014. március 30.
Polics József polgármester
Kupás Tamás Levente alpolgármester

A nem költségvetési szervek 2014. évi
támogatása
2014. március

A pályázó szervezet neve,
címe

2013. évi
támogatás

A támogatás felhasználásának rövid bemutatása

2014. évi az
AD-HOC
Bizottság által
javasolt
támogatás

2014. évi
igényelt
támogatás

Az igényelt támogatás
tervezett
felhasználásának
rövid bemutatása

Közszolgáltató intézmények támogatása (média)

1.

Baranya Televízió
Kulturális és
Szolgáltató Kft. Komló,
Kossuth L. u. 121.

2.

Komló és Térsége
Televízió 7300 Komló,
Kossuth L. u. 21.

3.

HegyhátMédia
Kulturális és
Szolgáltató Kft. Komló,
Kossuth L. u. 21.

Összesen

0 2013.évben nem részesült támogatásban

0 2013.évben nem részesült támogatásban

Működési költségek finanszírozása (technikai fejlesztés
megvalósítása, közüzemi díjak fedezése) műszaki eszköztár
500 000 fejlesztése, a Kórus fesztivál élő-internetes közvetítése

500 000

Sporttámogatási igények

1 000 000

Közszolgálati adások
biztosítása, weblap
üzemeltetés,
működési költségek
0 fedezése

1 000 000

Televíziós műsorok
előállítása, helyi hírek
sugárzása, működési
0 költségek

0

0 nem adott be kérelmet

2 000 000

0

A pályázó szervezet neve,
címe

2013. évi
támogatás

A támogatás felhasználásának rövid bemutatása

2014. évi az
AD-HOC
Bizottság által
javasolt
támogatás

2014. évi
igényelt
támogatás

4.

Komlói Bányász Sport
Klub 7300 Komló,
Pécsi út 44.

5.

Hétdomb
Természetbarát
Egyesület 7300 Komló,
48-as tér 1.

A tagok ingyenes részvételének biztosítása a túrákon és a
70 000 rendezvényeken

150 000

6.

Komlói Női Kézilabda
Egyesület 7300 Komló,
Fürst S. u. 1.

50 000 Tagdíj fedezése; nevezési költségek finanszírozása

100 000

7.

Komló-Szilvás
Sportaerobik Egyesület
7300 Komló, Attila u.
51/4.

150 000 Edzőtábor során felmerülő szállásdíj költségeinek fedezésére

300 000

8.

Komlói Bányász
Horgász Egyesület
7300 Komló, Viola u. 9.

150 000 Versenyek szervezése és lebonyolításának költségei

250 000

9.

T20 Darts Klub
Egyesület 7300 Komló,
Alkotmány u. 11.

Komló Sport Kft. 7300

10. Komló, Pécsi út 44.
Városi Diák- és
Szabadidősport
Egyesület 7300 Komló,
11. Fürst S. u. 1.

13 600 000 Komlói Bányász Sport Klub létesítményei fenntartására

30 000 Működési költségek finanszírozása

Kézilabda szakosztály működésének és működtetésének
8 500 000 biztosítása

Diákolimpiai versenyek biztosítása; lebonyolítása; versenyzők
50 000 díjazása

0

100 000

23 400 000

150 000

Az igényelt támogatás
tervezett
felhasználásának
rövid bemutatása

0 Nem adott be kérelmet
Országos és városi
rendezvényeken
szakmai találkozókon
való részvétel és túrák
70 000 szervezése
Nevezési díjra,
sportfelszerelésre,
játékvezetők díjainak
160 000 fedezésére
Diákolimpia
megszervezése,
külföldi versenyeken
való részvétel,
működési költségek
150 000 finanszírozása
Versenyek
szervezése;
bajnokságokon való
150 000 részvétel fedezése;
Versenyek,
diákolimpiai
rendezvények
szervezése,
40 000 lebonyolítási költsége
Szakosztály
működtetése,
versenyek
költségeinek
15 000 000 biztosítása
Diáksport
rendezvények során
felmerülő költségek
50 000 fedezése

HÉLIX Sportegyesület
7300 Komló, Kossuth
12. L. u. 85.

Diák és Öntevékeny
Körök Egyesülete
(DÖKE) 7300 Komló,
13. 48-as tér 1.

Komlói Tanuszoda pályabérlésének fedezése az úszótanfolyamok
30 000 során

Nevezési díjak, szállítási költség, túraversenyek szervezési
500 000 költsége, tömegsport rendezvények lebonyolítása

Kék Kokasok Tollas
Csapat 7300 Komló,
14. Alkotmány u. 41.

50 000 Sportruházat biztosítása

Villa Complov Sport
Club Közhasznú
Sportegyesület 7300
Komló, Kossuth l. u.
15. 111

Amerikai futball, illetve vívás sportágban megtartott edzések
30 000 terembérleti díjának fedezése

Komlói Tenisz és Sí
Klub 7300 Komló,
16. Móricz Zs. u. 4-6.
Komlói Kyokushin
karate Sport Egyesület
7300 Komló,
17. Alkotmány u.41

Összesen

30 000 működési költségek fedezése

0 Nem adott be kérelmet a 2013.évben

23 240 000

Egyéb kulturális támogatási igények

300 000

30 000

1 500 000

500 000

80 000

50 000

300 000

50 000

400 000

200 000

27 030 000

Úszásoktatás és
sportversenyek, sport
napközi szervezése
Jubileumi
sportrendezvények
megszervezése,
tömegsport
rendezvények
költségei, tömegsport
rendezvények
lebonyolítása
Tollaslabda sport
népszerűsítése,
rendezvények
szervezése
Amerikai futball és
vívóedzések
biztosítása, illetve
röplabdához
kapcsolódó
felszerelések
megvásárlása

Létesítmény
állapotának javítása,
50 000 versenyek rendezése
eszközök beszerzése,
programok
szervezése,
50 000 táboroztatás

16 350 000

A pályázó szervezet neve,
címe

Komlói Honismereti és
Városszépítő Egyesület
7300 Komló, Városház
18. tér 1.

Nagycsaládosok
Komlói Egyesülete
7300 Komló, Zobáki
19. u.8
Magyar Vöröskereszt
Komló Városi
Szervezete 7300
Komló, Kossuth L. u.
20. 103/A.

2013. évi
támogatás

A támogatás felhasználásának rövid bemutatása

XXVII. Nemzetközi Ifjúsági Tábor szervezése, illetve városi
180 000 rendezvények szervezése során felmerült költségek fedezése

0 Nem kapott támogatást a 2013.évben

Működési költségek fedezésére, valamit véradás szervezés és
100 000 elsősegély nyújtási verseny megrendezésének költségei

Légúti Betegek Komlói
Egyesülete 7300
Komló, Kossuth L. u.
21. 103.

30 000 Országos találkozók költségei, szállítási költség fedezése

Komlói Nyugdíjas
Könyvbarát Kör 7300
22. Komló, Városház tér 1.

20 000 Kirándulás során felmerülő szállítási költség fedezése

Komlói Polgárőr
Egyesület 7300 Komló,
23. Kossuth L. u. 115.

Közbiztonság javítása, vagyonvédelem, bűnmegelőzés javítása,
350 000 működési jellegű kiadások

2014. évi
igényelt
támogatás

2014. évi az
AD-HOC
Bizottság által
javasolt
támogatás

450 000

180 000

300 000

30 000

200 000

100 000

100 000

30 000

70 000

30 000

500 000

Az igényelt támogatás
tervezett
felhasználásának
rövid bemutatása
Nemzetközi Ifjúsági
Tábor szervezése,
rendezvények
szervezése amelyek
kapcsolódnak Komló
Város eseményeihez
városi
rendezvényeken való
részvétel, gyermekek
táboroztatása,
jubileumi program
elkészítése
Működési kiadások
fedezése; véradási és
egyéb programok
megszervezése során
felmerülő költségek
finanszírozása
Előadások
szervezése,
programokon,
rendezvényeken való
részvétel költségei
Kiemelt programok,
kirándulások,
szervezése során
felmerülő költségek
fedezése

Közbiztonság javítása,
vagyonvédelem,
bűnmegelőzés
javítása, működési
jellegű kiadások
350 000 finanszirozása

Nyugdíjas Egyesület
7300 Komló, Kossuth
24. L. u. 115.
Komlóért Egyesület
7300 Komló, Vértanuk
25. útja 11.
Rokkantak
Fantasztikus Klubja
Közhasznú Egyesület
7300 Komló, Kossuth
26. L. u. 115.

Diabétesz Szövetség Komlói Cukorbetegek
Klubja 7300 Komló,
27. Május 1. u. 7.

28.

29.

30.

31.

ILCO Egyesület 7300
Komló, Majális tér 1.
MBSZ Komló Bányász
Nyugdíjas Szervezet
7300 Komló, Kossuth
L. u 115.
Pöndöly Néptánc és
Hagyományőrző
Egyesület 7300 Komló,
48-as tér 1.
Tájak-KorokMúzeumok Egyesület
Komlói Tagcsoport
7300 Komló,
Alkotmány u. 56.

Működési költségek fedezése. Irodai fenntartási költségek
50 000 fedezése.

65 000 Iskolás gyermekek részére kirándulás megszervezése

Működési jellegű kiadások fedezése; számítógépes tanfolyamhoz
50 000 kapcsolódó oktató-videó beszerzése

60 000 A klub működéséhez szükséges anyagok vásárlása

Súlyos betegségből felépültek rehabilitációs programjai szervezése,
súlyos betegek életminősége javítása, működési költségek
30 000 biztosítása

Tagdíj; működési költségek fedezése (bérleti díj; rendezvény
50 000 költségek;)

Országos találkozókon, rendezvényeken való részvétel, táborok
350 000 megszervezése, utazási költségek

Ősszel megrendezésre kerülő Észak-Magyarországi kirándulás
40 000 költségeinek fedezésére

200 000

Valpovoi kirándulás
megrendezése, iroda
fenntartása, kirándulás
szervezésének
50 000 költségei

200 000

Rendezvények
lebonyolítása során
felmerülő költségek
65 000 fedezése

0

220 000

50 000

0 nem adott be kérelmet
jubileumi
rendezvények, illetve
városi
rendezvényeken való
részvétel biztosítása,
60 000 működési költségek
Súlyos betegségből
felépültek
rehabilitációs
programjai
szervezése, súlyos
betegek életminősége
30 000 javítása

800 000

Működési költségek és
rendezvények
50 000 költségeinek fedezése
rendezvények,
találkozók
megszervezése,
350 000 költségek fedezése

50 000

klubnapokon és
kirándulásokon való
részvétel, 3 napos
40 000 kirándulás szervezése

100 000

SK Súgólyuk
Színjátszókat és
Előadóművészeket
Támogató Közhasznú
Egyesület Komló, 4832. as tér 5.

Gyémántszív Nonprofit
Kft 7300 Komló,
33. Kossuth L.u.81
Mozgáskorlátozottak
Baranya Megyei
Egyesülete Komlói
Csoportja Pécs,
34. Lyceum u. 5.

Fekete Láng
Érdekvédelmi
Egyesület 7300 Komló,
35. Vörösmarty u. 11.
Komlói Szaxofonos
Kulturális Közhasznú
Egyesület 7300 Komló,
36. Május 1. u. 5.

Botond Veterán
Katonai Jármű
Egyesület 7328 Pécs,
37. Árpádtető 13.
Komlói Német
Közhasznú Egyesület
Komló, Templom tér 4.

38.

Molnár Ferenc a Doktor Úr c. darabjának megrendezése során a
150 000 díszletek, kellékek és bérleti díj fedezése

300 000

150 000

1 000 000

30 000

30 000 Működési költségek fedezésére

200 000

30 000

Halmozottan hátrányos helyzetű roma fiatalok részére táboroztatás
50 000 biztosítása

300 000

50 000

Szereplések során felmerülő útiköltségek finanszírozása,
40 000 hangszerek karbantartása, működési költségek fedezésére

210 000

40 000

50 000

30 000

250 000

50 000

0 Nem adott be kérelmet 2013.évre

VII. Mecseki Történelmi Napok előkészületei során felmerülő
30 000 költségek fedezése (nyomtatás, postaköltség, koszorú)

30 000 Rendezvény költségeinek támogatása

Városi kulturális
rendezvényeken való
részvétel, előadások
bemutatásának
finanszírozása
Eszközbeszerzés,
működési költség
fedezése, programok,
kirándulások
szervezése
Komló város
rendezvényen való
részvétel, fogyatékos
rendezvények
lebonyolítása,
találkozók szervezése
Halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek
táboroztatása és
családi rendezvények
szervezése,
nyelvoktatás
biztosítása
Blues Taxi Szaxofon
Együttes
működésének
támogatása
Mecseki Történelmi
Napok és a Mecseki
Láthatatlanok
nyomában emléktúra
megrendezésének
finanszírozása
Komlói nemzetiség
napja program
megrendezése;
Jubileumi
rendezvények
megszervezése

Dankó Pista Cigány
Érdekvédelmi és
Kulturális Egyesület
Komló, Munkácsy M. u.
60.

39.

30 000 Rendezvényekhez kapcsolódó terembérleti díj fedezése

Járadékos Bányászok
Szakszervezet, 7300
40. Komló, Kossuth
L.u.79/11

0

2013.-as évben nem adott be kérelmet

300 000

150 000

Mecsekjánosiért
Egyesület 7300 Komló,
Iskola u.66

41.

0 2013-as évben nem adott be kérelmet

100 000

0 2013-as évben nem adott be kérelmet

120 000

Rákbetegek Országos
Szövetsége Komlói
tagszervezete az Új
Nap Klub 7300 Komló,
Kossuth l.u.97
42.

43.

Történelmi
Igazságtételi Bizottság
Baranya Megyei
Tagozata 7300 Komló,
Mecsekfalu 63

Országos Magyar
Méhészeti Egyesület
Komlói Helyi
Szervezete 7332
Magyaregregy, Petőfi
44. u.21
Nyugdíjas Egyesület
Őszirózsa Tánccsoport
Fehérrózsa Dalkör
7300 Komló Városház
tér 4
45.

0 2013-as évben nem adott be kérelmet

0 2013-as évben nem adott be kérelmet

0 2013-as évben nem adott be támogatási kérelmet

Tehetséggondozó
programok
megrendezése;
sportklubokkal való
kapcsolatok kiépítése;
nyelvtanfolyamok
tartása; közösségi
programok
20 000 szervezése;
Rendezvények
lebonyolítása, tárgyi
50 000 eszközök beszerzése

Programok,
rendezvények
megvalósítása,
településrész
közterületeinek
40 000 szépítése
Prevenciós
programok, a
szervezet tagjai
részére különböző
rendezvények
80 000 szervezése

90 000

Kirándulás
szervezése, útiköltség,
20 000 belépődíjak fedezése

50 000

Rendezvények,
programok, szakmai
előadások
szervezésének
30 000 finanszírozása

150 000

Országos versenyen
való részvétel,
működési költségek
30 000 fedezése

Összesen
1 735 000

6 710 000

2 015 000

Alapítványok

A pályázó szervezet neve,
címe

Komló Városért
Alapítvány 7300
46. Komló, Városház tér 3.
Komló és Térsége
Tűzvédelméért
Közalapítvány 7300
47. Komló, Berek u. 12.

2013. évi
támogatás

A támogatás felhasználásának rövid bemutatása

Helyi, nem bejegyzett kulturális csoportok rendezvényeinek
támogatása. Országos nemzetközi versenyeken való részvételek
425 000 biztosítása

2014. évi
igényelt
támogatás

800 000

Azon szervezetek
támogatása, akik
sokat tesznek
425 000 Komlóért

Komlói Munkáskórusért
Alapítvány 7300
48. Komló, 48-as tér 1.

Őszi Franciaországi utazás költségeinek fedezése, önálló koncert
70 000 előadás

200 000

Hétszínvirág Alapítvány
7300 Komló, Tompa M.
49. u. 2/1.

Óvodás gyermekek kirándulása és a kirándulás során felmerülő
70 000 költségek fedezése

100 000

0

0 Nem adott be kérelmet

70 000 Kórustábor megszervezése és költségei

40 000 Óvodás gyermekek Bóbita Bábszínház előadásainak látogatására

0

Az igényelt támogatás
tervezett
felhasználásának
rövid bemutatása

0 Nem adott be kérelmet
Fellépés során
felmerülő költségek,
hangversenyek
szervezése, utazási
70 000 költségek fedezése
Komló Városi Óvoda
50. évfordulójának
ünnepi programjai
során felmerülő
70 000 költségek fedezése

Gyermekhangok
Alapítvány, 7300
50. Komló, Templom tér 2
Nagy Kör Óvodai
Alapítvány 7300
Komló, Nagyszántó u.
51. 10.

40 000 Tabló készítése a tűzoltóság állományáról.

2014. évi az
AD-HOC
Bizottság által
javasolt
támogatás

60 000

Óvodai kirándulások
40 000 támogatása

Komlói Szilvási
Óvodáért Alapítvány
7300 Komló,
52. Függetlenség u. 30.

30 000 Sportvetélkedő megrendezése

A Komlói Pedagógus
Kamarakórusért
Alapítvány7300 Komló,
53. 48-as tér 1.
Gesztenyési Óvoda
Gyermekeiért
Közhasznú Alapítvány
Komlóm, Rózsa u. 9.

100 000

100 000 Koncerttúra során felmerülő költségeinek fedezése

30 000

Bóbita Bábszínház bábelőadáson való részvétel

Programok
megszervezése;
sporttábor
megszervezése,
versenyek
finanszírozása során
30 000 felmerülő költségek
külföldi
vendégszereplések
során felmerülő
költségek
100 000 finanszírozására

350 000

61 900

Abaligeti barlangba,
barlangi „manótúra”
megrendezése

30 000

54.

Ezüsthegedű
Alapítvány 7300
55. Komló, Templom tér 1.
Szent Kinga Caritas
Alapítvány 7300 Komló
56. Templom tér 4
Sallai Úti Óvodáért
Alapítvány 7300
Komló, Jó szerencsét
57. u.1
Felsőszilvási Óvoda
Gyermekeiért
Alapítvány 7300 Komló
58. Május 1. u.15
Kökönyösi Diákokért
Alapítvány
7300 Komló, Ságvári u.
59. 1.

Összesen

30 000 Óvodás gyermekek úszás oktatása, kirándulás szervezése

65 100

30 000

0 Nem adott be kérelmet 2013.évben

500 000

30 000

0 Nem adott be kérelmet 2013.évben

50 000

30 000

0 Nem adott be kérelmet 2013.évben

94 619

30 000

100 000

30 000

2 481 619

915 000

0 Nem adott be a 2013. évben kérelmet

905 000

Óvodás gyermekek
vízhez szoktatása;
óvodai nevelés
személyi és dologi
feltételeinek
biztosítása
Jubileumi ünnepség
megtartása során
felmerülő költségek
fedezése
programok során
felmerülő belépők,
kirándulás, színház
látogatás kiadásainak
fedezése
Bábelőadás
megtekintése, utazási
költség, belépő
fedezése
Kulturális programok,
rendezvények
szervezésének
költségei

Sport alapítványi támogatások

A pályázó szervezet neve, 2013. évi
címe
támogatás
A támogatás felhasználásának rövid bemutatása
Komló Város
Asztalitenisz Alapítvány
7300 Komló, Gorkij u.
Sportrendezvények, versenyek megrendezése során felmerülő
60. 15.
100 000 költségek fedezése
Zöldike Alapítvány
7300 Komló, Hunyadi
61. u. 8-10.
Iskolafejlesztési
Alapítvány 7300
Komló,Függetlenség u.
62. 32.

Összesen

Mindösszesen

60 000 Erdei Óvoda megszervezése Sikondán

60 000 a működéshez szükséges felszerelés vásárlása

2014. évi
igényelt
támogatás

200 000

2014. évi az
AD-HOC
Bizottság által
javasolt
támogatás

Az igényelt támogatás
tervezett
felhasználásának
rövid bemutatása

Városi versenyek
100 000 megrendezése;

80 000

Erdei Óvoda, táborok
60 000 megszervezése

80 000

Diákolimpián való
részvételi költségek,
60 000 működési költségek

220 000

360 000

220 000

26 600 000

38 581 619

19 500 000

10. sz. napirend
Szavazatszámláló bizottsági tagok választása
Előadó:

dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
32/2014. (III.06.) sz. határozat
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta Komló város szavazatszámláló bizottságai
tagjaira tett indítványt.
1. A képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint
választja meg.
Szk. száma
Tagok:
1.
Póttagok:
Tagok:
2.
Póttagok:
Tagok:
3.
Póttagok:
Tagok:
4.
Póttagok:
Tagok:
5.
Póttagok:

Szavazatszámláló bizottság
Tuboly Imréné, Komló, Iskola u. 95.
Szeledi Józsefné, Komló, Kinizsi P. u. 20.
Szabó Szilvia, Komló, Gagarin u. 17.
Kollár Józsefné, Komló, Sóstó 3.
Dinók Máté, Komló, Kossuth L. u. 48.
Keresztúri Péterné, Komló, Petőfi u. 21.
Merkné Puruczky Gyöngyi, Komló, Petőfi u. 3.
Ernszt Adrienn, Komló, Petőfi u. 18.
Horváthné Szilágyi Enikő, Komló, Petőfi u. 3.
Károlyi Gyuláné, Komló, Bajcsy Zs. u. 3
Cser Ildikó, Komló, Kossuth L. u. 123.
Tamás György, Komló, Pécsi út 27.
Dinók Péterné, Komló, Kossuth L. u. 48.
Somogyi Zoltán, Komló, Toldi M. u. 2.
Ignácz Péter, Komló, Bajcsy Zs. u. 27.
Ignáczné Heidecker Bettina, Komló, Városház tér 19.
Radics Marianna, Komló, Bajcsy Zs. u. 6.
Bakóné Bézsényi Ildikó , Komló, Kinizsi P. u. 18.
Hargitainé Obert Erzsébet, Komló, Bajcsy u. 6.
Csokonai Istvánné, Komló, Kossuth L. u. 77.
Wágnerné Horváth Tünde, Komló, Templom tér 1.
Baksainé Bánhegyi Orsolya, Komló, Akácfa u. 13/B.
Horváth Jánosné, Komló, Diófa u. 1/1.
Szőke Elvira, Komló, Nyár u. 12/2.

Tagok:
6.
Póttagok:
Tagok:
7.
Póttagok:
Tagok:
8.
Póttagok:
Tagok:
9.
Póttagok:
Tagok:
10.
Póttagok:
Tagok:
11.
Póttagok:
Tagok:
12.
Póttagok:
Tagok:
13.
Póttagok:
Tagok:
14.
Póttagok:
15.

Tagok:

Tóth Tibor Zoltán, Komló, Tavasz u. 5/1.
Ürmös Zoltánné, Komló, Gyöngyvirág u. 18.
Bolemann György Géza, Komló, Zobáki út 12.
Tóth László Csabáné, Komló, Rózsa u. 7.
Farkas Gyuláné , Komló, Viola u. 19.
Haraszti Emese, Komló, Gesztenyési út 1.
Szuprics László, Komló, Gesztenyési út 3.
Horváthné Szabó Viktória, Komló, Függetlenség u. 8.
Tóth Andrásné, Komló, Alkotmány u. 19.
Szalai Andrea, Komló, Alkotmány u. 17.
Horváth Boglárka, Komló, Május 1. u. 7.
Makarész Balázs Péter, Komló, Alkotmány u. 41.
Kultné Pintér Kamilla, Komló, Alkotmány u. 78.
Tillinger Jánosné Remenyik Róza, Komló, Alkotmány
u. 86.
Balogh Orsolya , Komló, Alkotmány u. 86.
Szercsik Zoltánné, Komló, Alkotmány u. 84.
Kiss Józsefné, Komló, Alkotmány u. 76.
Pintér Istvánné, Komló, Vértanúk u. 16.
Lengyel Józsefné, Komló, Vértanúk u. 8.
Radó Andrásné, Komló, Vértanúk u. 16.
Pap Lászlóné, Komló, Vértanúk u. 12.
Molnárné Reich Lívia, Komló, Vértanúk u. 23.
Vida Gabriella, Komló, Vértanúk u. 21.
Budán Józsefné , Komló, Vértanúk u. 21.
Németh Gabriella, Komló, Vértanúk u. 21.
Budán József, Komló, Vértanúk u. 21.
Kult Zoltán, Komló, Alkotmány u. 72.
Haris Lajosné, Komló, Attila u. 49.
Tóth Jánosné, Komló, Attila u. 36.
Vadnainé Csordás Tünde, Komló, Vértanúk u. 2.
Mészáros Gáborné, Komló, Damjanich u. 10.
Janda Adrienn, Komló, Kossuth L. u. 50.
Zörgő Róbert, Komló, Arany J. u. 13.
Szabó Zoltánné , Komló, Zrínyi u. 4.
Szitáné Hessz Mónika, Komló, Zrínyi u. 2.
Bognár József, Komló, Arany J. u. 17.
Zemkó Attila, Komló, Arany J. u. 17.
Galambos Ferencné, Komló, Kazinczy u. 1/b.
Németh Andrásné, Komló, Vörösmarty u. 13.
Lóránt Gizella, Komló, Vörösmarty u. 37.
Hegyesi Csilla, Komló, Vörösmarty u. 11.
Papp Imre, Komló, Esze T. u. 17.
Szentendrei Krisztina, Komló, Nagy L. u. 5.
Tóth Zoltán, Komló, Nagy L. u. 2/A.
Szikszai Adrienn, Komló, Petőfi tér 4.
Horváth Szandra Réka, Komló, Hegyhát u. 7.
Bertalan Erzsébet, Komló, Gorkij u. 22.
Béres Lászlóné , Komló, Székely B. u. 36.
Tomán László, Komló, Székely B. u. 27.

Póttagok:
Tagok:
16.
Póttagok:
Tagok:
17.
Póttagok:
Tagok:
18.
Póttagok:
Tagok:
19.
Póttagok:
Tagok:
20.
Póttagok:
Tagok:
21.
Póttagok:
Tagok:
22.
Póttagok:
Tagok:
23.

Póttagok:

Tagok:
Nemzetiségi
Póttagok:

Tarr Melinda, Komló, Gárdonyi G. u. 9.
Kőszegi Ernőné, Komló, Széchenyi u. 43.
Tóth Alexandra, Komló, Széchenyi u. 53.
Bognár Gyula, Komló, Hegyhát u. 10.
Császár Sándorné, Komló, Hegyhát u. 14.
János-Deák Csilla, Komló, Hegyhát u. 15.
Csonka Attiláné, Komló, Cserma u. 4.
Fehér Tímea, Komló, Ipari út 50.
Potó Márta, Komló, Nagyszántó u. 3.
Földvári Károlyné, Komló, Nagyszántó u. 7/A.
Möller József, Komló, Körtvélyes u. 16.
Bareith Péter, Komló, Zrínyi tér 3.
Fritsi Péter, Komló, Erdei út 17.
dr. Kóborné Vámos Zsuzsanna, Komló, Jó szerencsét
u. 18.
Szabó Lajos, Komló, Bányász u. 19.
Szabó Lajosné, Komló, Bányász u. 19.
Ferencz Lajosné, Komló, Bajcsy Zs. u. 1.
Tamásné Komáromi Kitti, Komló, Hegyhát u. 3.
Mihalek István, Komló, Bányász u. 12.
Király Tivadarné, Komló, Jó szerencsét u. 2.
Bubenkó Melinda, Komló, Pécsi út 35.
Brunner Eszter, Komló, Petőfi tér 5.
Leipold Gábor, Komló, Zobákpuszta 9.
Szeitz Béláné, Komló, Krisztina u. 6.
Lassan Jánosné , Komló, Ágnes u. 4.
Bális Istvánné, Komló, Benczúr Gy. u. 6.
Ernszt János, Komló, Függetlenség u. 10.
Szuhodovszky Andrásné, Komló, Liszt F. u. 11.
Szedeli Jánosné, Komló, Mecsekfalu 35.
Vidolovics Béla, Komló, Mecsekfalu 24.
Schneiderné Váczi Kornélia, Komló, Mecsekfalu 41/C.
Fuisz Ferencné, Komló, Radnóti u. 6.
Molnár Lóránt, Komló, Mecsekfalu 14.
Klesch János, Komló, Iskola u. 63.
Aipl József, Komló, Iskola u. 37/1.
Aplencz József , Komló, Iskola u. 64.
Kerekes Csaba, Komló, Fő u. 98.
Majoros József, Komló, Kisbattyán 10.
Rick József, Komló, Kisbattyán 31.
Tóth Attila, Komló, Kisbattyán 5.
Szabó Mihály, Komló, Kisbattyán 28.
Mihályi István, Komló, Kisbattyán 27.
Ács Attila, Komló, Kisbattyán 43/B.
dr. Gállfy Gyula, Komló, Jánosi Fő u. 78.
Balogh Andrásné, Komló, Zobáki út 5.
Kovácsné Kiss Adrienn, Komló, Akácfa u. 10/1.
Szőke Attila, Komló, Alkotmány u. 18.
Szőke Barbara, Komló, Zobáki út 14.
Szakaláné Benkő Veronika, Komló, Fenyő u. 29.

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott szavazatszámláló
bizottsági tagok és póttagok eskütételének megszervezéséről és a szavazás
lebonyolítására való felkészítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

11. sz. napirend
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013-2014. évi
módosítása (kiegészítve)
Előadó:

Polics József

polgármester

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
A polgármester köszöntötte dr. Baracsi Viktória főépítészt.
Szarka Elemér József elmondta, hogy az előterjesztés örömteli, hiszen van módosítandó
feladat, valamint a műszaki infrastruktúra kedvező változása miatt szükség van
módosításra. Izgalmas feladatnak találja a belvárost elkerülő új nyomvonal kijelölését és a
buszpályaudvar áthelyezését. Megemlítette az elkészült utat, mely összeköttetésbe került
Mecsekjánosival, a villanyt, és csatornázást is. Bizonyos vállalkozások és
magánszemélyek portáján viszont rendetlenség van. Fel kell őket szólítani, mert rontják
az összképet. Az előterjesztést elfogadásra javasolta.
Kispál László örül a találkozásnak az új főépítésszel.
Borbás Sándor a buszpályaudvar áthelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy a
tömegközlekedésre megfelelő figyelmet kell fordítani, körültekintően kell eljárni, minél
nagyobb előkészítéssel és konzultációval.
dr. Baracsi Viktória (főépítész) köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a hatályos
szabályozási terv már tartalmaz utalásokat a buszpályaudvar áthelyezésére. Ez még nem a
megvalósítás, csak az ezzel kapcsolatos szabályokat nevezi meg, hogy az alkalmas
területet szakemberek bevonásával megtalálják.
Polics József módosító javaslata, hogy az előterjesztés 4. sz. mellékletében a Partnerség
rendje c. fejezetben a „I.... a község teljes lakosságszáma” helyett a „város teljes
lakosságszáma” és a „II.... a község területén működő civil szervezetek” helyett a „város

területén működő civil szervezetek” szöveget kijavítva és a felsorolást kihúzva javasolta
elfogadásra a határozati javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással együttesen,
melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
33/2014. (III.06.) sz. határozat
Komló város önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági,
településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalásának
figyelembevételével – megtárgyalta a város településrendezési tervének 2013-14 évi módosítását,
és az alábbi határozatot hozza:
1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a
Településrendezési Tervét érintő módosításokat.

város

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a tervezett módosítások nyomán változik a
településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktura főhálózata, valamint új
beépítésre szánt területek kerülnek kijelölésre, ezért a településrendezési terv módosítását
teljes eljárásban kívánja lefolytatni.
3) A képviselő-testület megállapítja, hogy jelen információk szerint a tervezett módosítások
nem járnak a káros környezeti hatások olyan növekedésével, mely a 2/2005. (I.11.)
Kormmányrendelet szerinti környezetvédelmi alátámasztó munkarész készítését
követelnék meg.
4) A képviselő-testület elfogadja a 3. sz. mellékletben csatolt partnerségi tervet, mely az
SZMSZ X. számú függelékét képezi. Utasítja a főépítészt, hogy az egyeztetési folyamat
során az abban foglaltak szerint járjon el.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Baracsi Viktória főépítész

5) A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy fenti módosítási szándékok
ismeretében folytasson megbeszélést a tervezővel (tervezőkkel) a tervmódosítás
költségkihatásáról, hogy egy későbbi testületi ülésen döntés születhessen a módosítás
pénzügyi fedezetének biztosításáról.
Határidő:
Felelős:

Értelem szerint
dr. Baracsi Viktória főépítész

3. sz. melléklet a 33/2014. (III.06.) Ökt határozathoz

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ
PARTNERSÉG RENDJE
A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések
meghozatalának társadalmi egyeztetését foglalja keretekbe. Tartalmazza a vélemények
bekérésének, megválaszolásának, nyilvántartásának menetét a különböző típusú eljárások során.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségének rendjét az alábbiak szerint határozza meg a
képviselő-testület:
I.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre
1. A város teljes lakossága.
2. A város területén működő civil szervezetek.
3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába
bejelentkező szervezetek.
4. Engedélyező - építésügyi - hivatal
5. Érintettség esetén a város területén működő vízgazdálkodási társulatok.
6. Érintettség esetén az országos közutak kezelője.

II.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
1. A tájékoztatás és észrevételezés helye
a) Az önkormányzat a honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerség keretében zajló
társadalmi egyeztetéseknek.
b) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges tartalmú
tájékoztatást tölt fel az a) pont szerinti tárhelyre melynek megjelenéséről felhívást
tesz közzé a helyi internetes médiában (www.komloiujsag.hu) és a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján.
c) A b) pont szerinti tájékoztatás anyaga a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
papír alapon is hozzáférhető.
d) Az I. pontokban foglalt partnereket a polgármester bevonja a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kötelező egyeztetési
eljárásba, ennek keretében töltenek be partnerségi szerepet.

e) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos
észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a Polgármesteri Hivataltitkárságán
adhatják át, postai úton a polgármesteri hivatal címére küldhetik meg, 7300
Komló, Városház tér 3. címre, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a
polghiv@komlo.hu e-mail címre.
2. Az észrevételek kezelése
a) A beérkezett észrevételeket a Polgármesteri Hivatal Főépítész irodája által papír
alapon tároltatja az eljárás végéig. (A levelek iktatása és nyilvántartása a helyben
szokásos módon történik.)
b) A beérkezett észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel
egyeztetve írásban értékeli, az értékelés papír alapon a Polgármesteri Hivatal
Főépítész irodáján elérhető.
c) A b) szerinti értékelés az ügy aktájában irattári archiválásra kerül.
3. Az el nem fogadott észrevételek kezelése
a) A 2. a) pont szerinti értékelésben szereplő el nem fogadott észrevételeket a
véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban megindokolja.
Az indokolás papír alapon a Polgármesteri Hivatal Főépítész irodáján elérhető.
b) Az el nem fogadott észrevételek indoklása az ügy aktájában irattári archiválásra
kerül.
4. Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök
nyilvánosságát biztosító intézkedések:
a) Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök a
II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a Polgármesteri Hivatalban a
jóváhagyás kihirdetését követő 10 napon belül hozzáférhetővé válnak.
b) Az a) pontban szereplő intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az
önkormányzati honlap főoldalán és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.
III.

A partnerség rendjének hatályossága
1.

Területi hatály: Komló Város igazgatási területére készülő településfejlesztési
dokumentumok és településrendezési eszközökre érvényes.

2. Időbeni hatály: 2014. március 6-tól visszavonásig érvényes.

12. sz. napirend
Egyebek:
A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a következő képviselő-testületi ülés 2014.
április 24-én lesz. Köszöntötte a hölgyeket nőnap alkalmából.
Jégl Zoltán a május 17-24 közötti időpontban tervezendő pálinkafesztiválra és pogácsa
kóstolóra hívta meg a jelenlévőket, melyet a Tisztelet Komlónak Egyesülettel és a
Vállalkozók Klubja Egyesülettel közösen szerveznek.
A polgármester elmondta, hogy más bejelentés nem volt, megköszönte az
együttműködést, az ülést 18 óra 12 perckor bezárta.
K.m.f.

dr.Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

