JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. június 19-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, Hegedüs Norbert, Mink Ernő és Mátyás János
igazoltan hiányoznak. A képviselő-testületi ülést 15 óra 03 perckor megnyitotta.
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangszalagon és írásban történik.
Javasolta a Beregszászi kiküldetés című napirend felvételét, melyet a képviselő-testület
21. sz. napirendként tárgyalna. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy e-mailen került
kiküldésre a polgármesteri és az alpolgármesteri beszámoló, a Munkaügyi Központ
tájékoztatója, valamint a mai napon a könyvvizsgálói vélemény.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendeket, melyet a képviselő-testület
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott.
A testületi munka megkezdése előtt AMBRUS MÁRKOT köszöntötte, aki a KenderföldSomági Általános Iskola 4. osztályos tanulója és 2014. június 2-án a Debreceni
Nemzetközi Gyermek Atlétikai Bajnokságon távolugrásban, 462 cm-es eredményével
első helyen végzett, a 60 m-es síkfutásban 8,71 perces idővel, harmadik helyezést ért el. A
gratuláció után POLGÁRMESTERI DÍCSÉRETBEN részesítette.

1. sz. napirend
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsági tag választása
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Jeney Kornélia

polgármester

A polgármester bemutatta Jeney Kornéliát, aki 3 éve dolgozik a Városgondnokságnál,
ahol az önkormányzati bérlakások ügyintézését végezte eddig, jogászuk távozása óta jogi
ügyintézőként dolgozik. Komlói lakos, hosszabb távon is Komlón szeretne maradni. Jogi
asszisztensi végezettsége van, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem jogi karán tanul
levelező tagozaton. Pénzügyi végzettsége ugyan nincs, de munkája révén pénzügyi
vonalon is szerzett tapasztalatokat.
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
71/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, jogi és
ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a bizottsági tag
személyére vonatkozó javaslatot és ennek értelmében:
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság tagjának Jeney Kornéliát választja meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a változást a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) sz. rendelet VI. sz. függelékén vezesse át.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

A szavazás után Jeney Kornélia esküt tett pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsági tagként
végzendő munkájához.
Én, Jeney Kornélia fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Komló Város
Önkormányzatának bizottsági tagjaként betöltött tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorolom.
Isten engem úgy segéljen!

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

Polics József

polgármester

Polics József tájékoztatta a képviselőket, hogy a Városgondnokság peres ügyeiről szóló
beszámolója „végrehajtási ügyek” részének sorszámozásában elírás történt, de
valamennyi ide tartozó ügy felsorolásra került.
Jégl Zoltán úgy véli, hogy 2 és fél hónapos időszak kimaradt az alpolgármesteri
beszámolóból.

Kupás Tamás Levente tájékoztatta a képviselő urat, hogy az előző havi beszámolóban
szerepel az alpolgármesteri beszámoló is.
dr. Makra Istvánné véleménye a térfigyelő rendszer létrehozásáról, hogy biztonságot ad
a lakóknak, meggyorsítja a felelősségre vonást, a rongálásokat visszaszorítja. Arról
érdeklődött milyen stádiumban van a térfigyelő rendszer programja és mikor kerülhet
telepítésre. Örömmel nyugtázta, hogy megérkeztek az új buszok és megkérdezte
érkeznek-e még újabbak. Az IPA pályázattal a bányászok életének megjelenítését, az arra
való emlékezést, a mementó állítását támogatják. Tájékoztatást kért a legfrissebb
információkról a pályázattal kapcsolatban. A KEOP pályázat az intézmények
energiaellátását segíti és megtakarítást hoz.
dr. Barbarics Ildikó érdeklődött, hogy történt-e egyeztetés a helyi bányász
szervezetekkel az emlékmű felállításáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Körtvélyesi
Részönkormányzat tavaly ősz óta nem ülésezett, erről is tájékoztatást kért.
Borbás Sándor tájékoztatást kért arról, hogy a nyári szünetben unatkozó fiataloknak a
Családsegítő Szolgálat, valamint az érintett társ szervek, mint a rendőrség és polgárőrség,
milyen programokat tudnak ajánlani, illetve van-e valamilyen cselekvési terv a nyári
időszakra. Elmondta, hogy a Körtvélyesi Részönkormányzat tartott üléseket, csak érdemi
döntés nem történt.
Kispál László megemlítette, hogy felesleges felsorolni az adott ügyeket, mert benne
vannak az előterjesztésekben.
dr. Makra István Edéné azt válaszolta, hogy azért sorolta fel és kért bővebb
tájékoztatást, hogy a televízión keresztül pontosabb tájékoztatást kapjanak az emberek.
Polics József elmondta, hogy a térfigyelő rendszer anyagában nincs részletes tájékoztatás.
Tegnap aláírták a Belügyminisztériummal a támogatási szerződést, mely 9,09 millió
forintos támogatást jelent. Baranya megyében több mint kétezer benyújtott pályázatból
kettő nyert, melyet egy szakértői bizottság bírált el. Régóta jogos igénye ez Komló város
lakosságának, ill. a közbiztonsági szakembereknek.
A Berek utcától a buszpályaudvarig remélhetőleg olyan térfigyelő rendszer lesz
kialakítva, ami majd nevelő hatással lesz. A további pályázatokban pedig még 6 kamera
elhelyezésére van lehetőség, ebből az egyik (IPA) pályázat nyert, amelyben 3 kamera
elhelyezése valósul meg. Egy DDOP pályázatban szintén 3 kamera szerepel, bízik benne,
hogy idén megvalósulhat.
Megérkezett a két 8 éves busz Komlóra, melyek klímával vannak felszerelve, alacsony
padlóval, mozgáskorlátozottaknak kedvező felszereltséggel.
Az IPA pályázattal kapcsolatban jelenleg egy közbeszerzési eljárás folyik az emlékhelyre
kerülő berendezések vonatkozásában. Ami nem pályázattal támogatott, az a következő

képviselő-testületi ülésen önálló napirendként fog szerepelni. Létrejött egy ad-hoc
bizottság, melyben a Honismereti és Városszépítő Bizottság elnöke és a helyi bányászati
területen dolgozó szakemberek vesznek részt az előkészítő folyamatoktól a jóváhagyásig.
Az előkészítésben részt vett Kőszegi Ernő, Szarka Elemér, Pozsár Sándor, Balogh László,
Krajnyák József és még sokan mások.
A 16 KEOP pályázatból 5-re kötötték meg a támogatási szerződést, melyből egyet
elutasítottak, jelenleg 10 futó pályázat van. Az 5 támogatási szerződésesből háromnál
megtörtént az üzembehelyezés, egynél jelenleg folyik a kivitelezés. A KBSK-val
kapcsolatos KEOP épületkorszerűsítési pályázat sikerében bízik, mivel a kifogásokat
felterjesztették bírálatra, majd a későbbiekben pedig elindulhat a villamosenergiakorszerűsítés is.
A nyári időszakban a gyermekekre való tekintettel az eddigi rendszer szerint készültek fel
az intézmények. Programok várják a gyerekeket a Közösségek Házában, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat és a nemzetiségi önkormányzatok bevonásával több program
indult. Hétfőtől (06. 23-án) indul a gyermekétkeztetési program, melyre jelenleg 3 millió
forintot kapott az önkormányzat támogatásként.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
72/2014. (VI. 19.) 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 pályázatokról, peres ügyekről szóló beszámolót,
− az Országgyűlési képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak 2014. évi
választásáról szóló beszámolót,
− Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének jegyzőkönyvében
foglaltakat,
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről,
− a 2014/15. évi iskolai beíratásról szóló beszámolót,
− Borbás Sándor képviselő bejelentését,
− a Tűzvédelmi Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a
kuratórium 1/2014. (V.14.) számú határozatát. A Képviselő-testület a közalapítvány 2013.
évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja. A
Képviselő-testület, mint alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány nem felel meg a
hatályos jogszabályokban előírt közhasznúsági feltételeknek, így 2014. június 1. napjától
közhasznúsági jogállását elveszíti. Ugyanakkor egyetért azzal, hogy a közalapítvány
közhasznú tevékenységét továbbra is folytassa.

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a képviselő-csoport személyi változását az SZMSZ V/B.
számú függelékén, a határozatok végrehajtását pedig a nyilvántartáson vezettesse át.
Határidő:
Felelős:

2014. július 15.
dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

3. sz. napirend
2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Orbán Irén

polgármester
könyvvizsgáló

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 5,2 millió forint támogatást kap
a KBSK Sporttelep, mely a TAO pályázatnak köszönhetően az öltözők felújítására lesz
fordítva. Az előző vezetés által felvett, megmaradt hitel visszafizetésére 1,1 millió forintot
biztosítanak, mely nem fogja befolyásolni a költségvetés fő számait. Azoknak az
önkormányzatoknak, melyek ingatlan fenntartással is foglalkoznak, 450.000,- forintot
biztosítanak. A 13. a) és b) mellékleteken látható, hogy közel 500 millió forint érkezett a
Start és közcélú programra a költségvetés elfogadása óta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
8/2014. (VI.20.) sz. rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) 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 2014. évi
költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege:
b./ kiadás főösszege:
módosul
c./ hiány összege

4 383 425 eFt-ra
4 645 302 eFt-ra
261 877 eFt

(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város
felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege:
351 896 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:
613 773 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege:
261 877 eFt
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város
működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege:
4 031 529 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:
4 031 529 eFt-ra
módosul
(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
2. munkaadókat terhelő járulékok
3. dologi jellegű kiadások
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás
5. speciális támogatások
6. egyéb kiadások
8.
9.

költségvetési létszámkeret
közfoglalkoztatottak éves létszámát

1 263 273 eFt
296 489 eFt
1 146 305 eFt
598 773 eFt
0 eFt
1 340 462 eFt
336,5 főben állapítja meg
800 főben állapítja meg.

2. §
(1)

A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 221 621 eFt-ra változik.
- működési céltartalék
- működési általános tartalék

221 621 eFt
0 eFt
3. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Komló, 2014. június 19.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

4. sz. napirend
Törvényességi észrevételnek megfelelő helyi adórendelet-módosítás
Előadó:

Polics József

polgármester

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az adórendelet módosítását elfogadásra
javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 12
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendelet alkotta:

9/2014. (VI. 20.) sz. rendelet

A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL
KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ
30/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adók megállapításáról és
a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.)
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 27. §-a és annak alcímének helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Általános méltányossági adómentesség
27. §
(1)

(2)

Adóév során benyújtott kérelme alapján mentes a meg nem fizetett
magánszemélyek kommunális adója, építményadó vagy telekadó alól a
magánszemély adózó, ha:
a./

a kérelmező és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó(i) egy főre számított
havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimális
összegét, egyedül élő esetében annak másfélszeresét, és

b./

a kérelmező és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó(i) az országos
gépjármű közúti közlekedési nyilvántartásában nem szerepel(nek)személyvagy tehergépjármű tulajdonosaként, üzembentartójaként, továbbá nem
tulajdonosa(i) vagy vagyoni értékű jog jogosultja(i) garázs ingatlannak, és

c./

a kérelmező és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó(i)
nem
tulajdonosa(i), vagy vagyoni értékű jog jogosultja(i) üdülő-, hétvégi házvagy egynél több lakásingatlannak, vagy olyan ingó vagy ingatlan vagyonnak
– kivéve kerti ház (gazdasági épület) -, amely/amelyek együttes forgalmi
értéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének az
ötvenszeresét.

Az adóév során a hetvenedik életévét betöltő vagy hetvenedik életévét betöltött
adózó esetén az (1) bekezdés a./ pontjában foglalt egy főre számított havi
jövedelem összege helyett 55.000 Ft-ot, egyedül élő esetében 70.000 Ft-ot kell
figyelembe venni.”

2.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Komló, 2014. június 19.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

5. sz. napirend
Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Elmontné Popán Ildikó

polgármester
intézményvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Egészségügyi és szociális bizottság a
rendelet módosítását elfogadásra javasolta.
dr.Barbarics Ildikó kérdezte a határozott idejű együttműködési megállapodással
kapcsolatban, hogyha egy éven keletkezik probléma, hogyan lehet megszüntetni az egy
éven belüli határozott időt, mivel a határozott időre való lekötésnek vannak előnyei és
hátrányai is.
dr. Vaskó Ernő elmondta, ha az érintett olyan magatartást tanúsít, nyilvánvalóan
rendkívüli felmondást kell alkalmazni. Így fel lehet bontani a határozott idejű szerződést
is. A rendelkezés célja a bérlők követése, ezáltal elkerülhető lenne, hogy a bérlők tartozást
halmozzanak fel.
Molnár Zoltánné tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a régi rendelet nem volt
megfelelő, ezért a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezte a rendelet
módosítását, mely azt a célt szolgálja, hogy nyomon követhető a bérlő. Próbáltak olyan
megoldást találni, amely jó az önkormányzatnak és a bérlőknek is.
Borbás Sándor véleménye, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság számára ez a
feladat plusz munkát jelent, de remélhetőleg pozitív eredményt hoz. A rendelkezéssel a
bizottság jobban átlátja a családok helyzetét. A rendeletmódosítás támogatását javasolta.
Polics József megköszönte a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatát, mely

egy új gondolkodás eredménye volt. Kötelességünk gondoskodni az önkormányzati
vagyonról és a szociálisan rászorult emberekről.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
10/2014. (VI. 20.) sz. rendelet

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL
SZÓLÓ 17/2011. (VI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú
mellékletében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 12. § (2) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f)

pályázata tartalmazza valamennyi érintett vonatkozásában a hozzájárulást a személyes
adatok kezeléséhez, továbbá az (1) bekezdés szerinti környezettanulmány felvételéhez,
valamint a 13/A.§ szerinti együttműködéshez, és”
2.§

A Rendelet az alábbi 13/A. §-sal egészül ki:
„ 13/A.§
(1)

A Bizottság döntését követően a 12. § (2) bekezdés, a 13. § (2)-(3) bekezdések alapján
kijelölt bérlővel 14 hónap határozott időre szóló lakásbérleti szerződést kell kötni,
amelynek időtartama alatt a (2) bekezdésben foglalt együttműködést kell a bérlőnek
teljesítenie.

(2)

A lakásbérleti szerződés megkötését követő 15 napon belül a bérlőnek személyesen fel kell
keresnie a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a családsegítő szolgáltatás
keretein belül 12 hónapos időszakra vonatkozó együttműködési megállapodást kötnek a
felek. A megállapodás az alábbiakat tartalmazza különösen:

a)
b)

c)

(3)

a felek által meghatározott rendszerességgel a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársa felkeresi a bérlőt az önkormányzati lakásban, ahol
ellenőrizheti a rendeltetésszerű használatot, továbbá segítséget nyújt a felmerült
háztartásvezetési és gazdálkodási kérdésekben.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az együttműködési időszakkal összefüggésben
az alábbi jelzéseket teljesíti a Bizottság részére:
a)

(4)

az önkormányzati lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül bérlő
köteles bemutatni az általa megkötött közüzemi szerződéseket,
bérlő havonta köteles bemutatni a közüzemi számláit, azok befizetésének
igazolását, és

soron kívül tájékoztatást nyújt, ha
aa)

a bérlő az előírt határidőre nem keresi fel személyesen az intézményüket az
együttműködési megállapodás megkötése érdekében,

ab)

a bérlő hátralékot halmoz fel. vagy

ac)

a bérlő három egymást követő alkalommal nem teljesíti az együttműködési
megállapodásban rögzített kötelezettségeit;

b)

hat hónap elteltével környezettanulmányt készít az együttműködés tapasztalatairól;

c)

az együttműködési időszak végén összefoglaló környezettanulmányt állít össze,
egyben javaslatot tesz a határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés tárgyában.

A Bizottság a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jelzéseinek figyelembe vételével
dönt soron következő ülésén a határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés
megkötéséről. Amennyiben a Bizottság nem támogatja a határozatlan időre szóló
lakásbérleti szerződés megkötését, úgy a bérlő köteles a határozott idő lejártával elhagyni
az önkormányzati lakást.
3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4.§
Hatályát veszti a Rendelet 3. § (5) bekezdésében „A lakásbérleti szerződést határozatlan időre
kell megkötni.” szövegrész.
Komló, 2014. június 19.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

6. sz. napirend

Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról
Előadó:

dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság a rendeletet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
dr. Makra István Edéné véleménye, hogy fontos kérdésben döntenek, hiszen az 501.
Szakmunkásképző Intézetben 2014. szeptembertől elindulhat a vájárképzés. A szakma
hiányszakmának számít. A képzés most elindult egy új úton, mellyel érdemes élni.
Pozitívnak ítélte meg a diákok számára a havi 10.000,- forintos ösztöndíj mértékét.
Borbás Sándor fontos ugródeszkának véli a bányászat életében a rendelet megszületését.
Bízik benne, hogy a képzésre jelentkező fiatalok az élet területén boldogulni fognak.
Javasolta, hogy a jövőben az ösztöndíjjal nem támogatott szakmák is kerüljenek bele a
programba.
Szarka Elemér József véleménye, hogy a vájárképzéssel és az ösztöndíj elfogadásával a
városra is figyelem irányul. Az 501. Szakmunkásképző Intézetben dolgozó
pedagógusokat, a technikai kivitelezést, és annak hátterét, valamint a feltételeket
alkalmasnak és érettnek tartják arra, hogy ezt a feladatot megoldják. Amikor
vájárképzésről beszélünk, már nem a régi képzésre kell gondolni, hanem egy újabb,
korszerűbb oktatásra.
Kispál László véleménye, hogy a régi bányászat hangulatát már nem lehet visszahozni.
Reménykedni lehet a bányászat elindításában, de nehéz a feladat. Azért kellene támogatni
a hiányszakmákat, mert ezzel a cégek is érdekeltek lennének abban, hogy a diákokat
gyakorlat céljára felvegyék és alkalmazzák. Komlón pedig vannak olyan cégek, melyek
hiányszakmával küszködnek.

Polics József elmondta, hogy bárkitől is jön a javaslat, ha értelmes dologról szók, akkor a
képviselő-testület elé kerül. Ki egyeztetett annak érdekében a komlói cégekkel, hogy
elősegítsék a hiányszakma támogatását? Jelenleg Komlón fémmegmunkálással
foglalkozó, gazdasági társaságokhoz kapcsolódó szakma, mind hiányszakma és kiemelt
ösztöndíjban részesül. Jövőre a varrónői szakma is kiemelt szakma lesz. Folyamatos
kapcsolattartás történik a gazdasági társaságokkal, minden ő általuk jelzett kérdésben az
önkormányzat megpróbál segíteni. Hegesztő, esztergályos, lakatos szakma
ösztöndíjtámogatására nem érkezett javaslat. Az iskola maximális létszámmal tud
dolgozni ezeken a területeken. A vájárképzést nem szabad összekeverni egy másik
szakmával. Bányát nyitni akkor lehet, ha van, aki dolgozik a bányában. Már többször
elmondta, hogy Komlón nem lehet a bányát újranyitni. A kőbányai és vasasi külfejtés
jöhet számításba. A mai bányászatot már nem a régi szakmaként kell értelmezni. A
lehetőségekhez mérten eddig is támogatta a vállalkozásokat az önkormányzat, ezután is
támogatni kívánja. Az állami ösztöndíjakon felül plusz 10.000,- forintos támogatást nyújt
az önkormányzat az előterjesztés alapján.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
11/2014. (VI. 20.) sz. rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRÓL
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett,
Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma (a továbbiakban: szakképző iskola) köznevelési intézményben a
szakiskolai szakképzési évfolyamán, első szakképesítésre felkészítő nappali tagozaton, vájár
szakon tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki.

2. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételei és a
támogatás mértéke
2. §
(1) Önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásban részesülhet az a szakiskolai tanuló,
aki szakiskolai tanulmányait vájár szakmában kezdi meg.

(2) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásban a tanuló a szeptember 1. és június
30. közötti 10 hónap időtartamban részesülhet mindaddig, amíg jogosultsága jelen
rendelet 5. §-ában foglaltak alapján nem szünetel, illetve nem szűnik meg.
3. §
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás mértéke az első szakképzési évfolyam
első felében tanulónként egységesen 10.000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második
félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a)
b)
c)
d)

3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 5.000 Ft/hó;
3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 6.500 Ft/hó;
4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 8.000 Ft/hó;
4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó.

.
3. A támogatás igénylése
4. §
(1) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás iránti kérelem benyújtására a felhívást
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben Komló
Város Polgármestere az 1. félév vonatkozásában (szeptember 1 - január 31. közötti 5
hónap) minden év szeptember 1-ig, a 2. félév vonatkozásában (február 1-június 30.
közötti 5 hónap) minden év február 1-ig legalább a helyi lapban és Komló Város
weblapján közzéteszi.
(2) A támogatás iránti kérelem beadási határideje az 1. félév vonatkozásában szeptember 15.
napja, a 2. félév vonatkozásában február 15. napja. A kérelmet Komló Város
Polgármesteréhez kell benyújtani.
(3) Komló Város Polgármestere a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján Komló Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben dönt az önkormányzati szakképzési
ösztöndíj támogatásról és az ösztöndíj mértékéről.
(4) A 9. évfolyam 1. félévére vonatkozó kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon
kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást.
(5) A 9. évfolyam 2. félévétől kezdődően a kérelmet a 2. sz. melléklet szerinti nyomtatványon
kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelem beadását megelőző félév
tanulmányi eredményét tartalmazó tanév végi bizonyítványt vagy félévi értesítőt.
(6) A döntésről a támogatásban részesülő tanulót, annak szülőjét (törvényes képviselőjét),
továbbá a szakképző iskola igazgatóját is értesíteni kell.
(7) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás a tanuló választása alapján a tanuló
nevére szóló bankszámlára történő átutalással vagy lakcímére történő kiutalással fizethető

ki. A szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapra elnyert szakképzési ösztöndíj támogatás
első 2 havi, illetve a február 1-június 30. közötti 5 hónapra elnyert szakképzési ösztöndíj
támogatás első 2 havi összege november 15-ig, illetve április 15-ig egy összegben kerül
átutalásra, kifizetésre. A további hónapokban az átutalás, kifizetés határideje a tárgyhót
követő hónap 15. napja.
4. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás szünetelése, illetve megszűnése
5. §
(1)
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság szünetel:
a) abban a hónapban, melyben a tanulónak igazolatlan órája volt (az elméleti és a
gyakorlati igazolatlan hiányzások óraszámát is figyelembe kell venni),
b) a tanév végi elégtelen tanulmányi eredményt (ha egy vagy több tantárgyból
javítóvizsgára utalták a tanulót) követő félévben,
c) a tanulónak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés
d)-f) pontjában meghatározott jogerős fegyelmi büntetésben való részesítését követő
félévben,
d) a magántanulóként folytatott tanulmányok időtartamában.
(2)
a)
b)
c)
d)
(3)

Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság megszűnik:
a tanulói jogviszony megszűnésével,
áthelyezéssel jogosultság nélküli osztályba, iskolába,
a szorgalmi időszak lezárultával (minden év június hó 30. nappal),
a tanuló ez irányú, írásban benyújtott kérésére.
A szakképző iskola igazgatója az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásban
részesülő tanulók vonatkozásában a tárgyhót követő hónap 5. napjáig írásban
tájékoztatja Komló Város Polgármesterét az (1) bekezdésben meghatározott, az
önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság szüneteltetését
megalapozó tényekről, mely alapján a polgármester dönt az ösztöndíj
szüneteltetéséről.

5. Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
Komló, 2014. június 19.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet a 11/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a
9. évfolyam 1. félévére
Tanuló:...………………………………………………….
Szülő (törvényes képviselő):……………………………………………………
……………………………………………………………………….. …iskola ………osztály
Tisztelt Polgármester Úr!
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj
támogatásról szóló …./2014. () önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra
szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot!
Név: …………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………..
Anyja születési neve: ………………………………………………
Lakcím:
település…………………………………
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………...
e-mail:…………………………………telefon:………………
Adószám:
TAJ szám:
A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:
……………………………………………………………………………………...pénzintézet

Komló, 20.

………………………………………….
szülő (törvényes képviselő
Melléklet: iskolalátogatási igazolás

………………………………………
tanuló

2. sz. melléklet a 11/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
szakiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez a
9. évfolyam 2. félévétől
Tanuló:...………………………………………………….
Szülő (törvényes képviselő):……………………………………………………
……………………………………………………………………….. …iskola ………osztály
Tisztelt Polgármester Úr!
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj
támogatásról szóló …./2014. () önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra
szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét!
Név: …………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………..
Anyja születési neve: ………………………………………………
Lakcím:
település…………………………………
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………...
e-mail:…………………………………telefon:………………
Adószám:
TAJ szám:
A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:
……………………………………………………………………………………...pénzintézet

Komló, 20.

………………………………………….
szülő (törvényes képviselő)

………………………………………
tanuló

Melléklet: a kérelem beadását megelőző félév tanulmányi eredményét tartalmazó tanév végi
bizonyítvány vagy félévi értesítő másolata

Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
73/2014. (VI.19.) sz. határozat
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének
figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról
szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra a 2014. évi
költségvetésben 480.000.- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat egyéb dologi
előirányzata terhére.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet
módosításakor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

7. sz. napirend
Nem költségvetési szervek támogatásából sportcélra tartalékba helyezett összeg
felosztása
Előadó:
Meghívott:

Kupás Tamás Levente
Szigeti Szabolcs

alpolgármester
ügyvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslat 3.) pontjára tett alábbi kiegészítéssel:
3.) A képviselő testület 31/2014. (III.6.) sz. határozatában a Dankó Pista Cigány
Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület számára megállapított 20.000 Ft működési
támogatást állapított meg. A Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális
Egyesület a támogatási szerződést nem írta alá, így a nem költségvetési szervek
támogatására a költségvetésben elkülönített kereten 20.000 Ft maradt. A maradvány
összeget a képviselő-testület a Komlói Német Közhasznú Egyesület részére biztosítja,
amennyiben a Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület írásban jelzi,
hogy a megállapított 20.000 Ft támogatási összegre nem tart igényt.

Kupás Tamás Levente tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 6,5 millió forint
sportcélra tartalékba helyezett összeg felosztásáról újra dönteni kell. Szép eredmény
született a kézilabdában, hiszen a csapat a II. osztályból feljutott az I. osztályba. Szigeti
Szabolcs a Komló Sport Kft. ügyvezetője kérte az önkormányzatot, hogy az említett
támogatási kerettartalékot biztosítsa a Kft. részére. Szigeti Szabolcs elmondta, hogy ebből
a plusz támogatásból és egyéb bevételekből megfelelően tudna működni a Komló Sport
Kft. A 15 millió forintos támogatási keretet az ad-hoc bizottság 6,5 millió forinttal
javasolta kiegészíteni, mely összesen 21,5 millió forint támogatást jelentene. A bizottsági
ülésen felvetődött a Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület számára
megállapított 20.000,- Ft működési támogatás. Mivel az egyesület nem írta alá a
támogatási szerződést, mert több pályázatból is támogatásra tettek szert, ezért lemondó
nyilatkozatot fognak tenni. Az ad-hoc bizottság javasolta ezt az összeget a Komlói Német
Közhasznú Egyesület számára biztosítani.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
74/2014. (VI.19.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester előterjesztésében, az
ideiglenes bizottság javaslata alapján, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a nem költségvetési szervek
támogatásából sport célra tartalékba helyezett összeg felosztásáról szóló előterjesztést.
1.) A képviselő-testület kifejezi elismerését a Komló Sport Kft. által működtetett
kézilabda szakosztály és korosztályos csapatainak kiemelkedő eredményeivel
kapcsolatban.
2.) A képviselő-testület a 31/2014. (III.6.) sz. határozata 3. pontjában a nem
költségvetési szervek 2014. évi támogatásából sport céllal tartalékba helyezett 6,5
millió Ft összeget a Komló Sport Kft. részére biztosítja működési célú
támogatásként.
3.) A képviselő testület 31/2014. (III.6.) sz. határozatában a Dankó Pista Cigány
Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület számára megállapított 20.000 Ft működési
támogatást állapított meg. A Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális
Egyesület a támogatási szerződést nem írta alá, így a nem költségvetési szervek
támogatására a költségvetésben elkülönített kereten 20.000 Ft maradt. A
maradvány összeget a képviselő-testület a Komlói Német Közhasznú Egyesület

részére biztosítja, amennyiben a Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális
Egyesület írásban jelzi, hogy a megállapított 20.000 Ft támogatási összegre nem
tart igényt.
Felelős:
Határidő:

Kupás Tamás Levente alpolgármester,
2014. december 31-ig, folyamatos

8. sz. napirend
DDOP-3.1.3/G-14 számú, az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázat
benyújtása
Előadó:

Polics József

polgármester

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Molnár Zoltánné elmondta, hogy a projekt 100 %-os intenzitással működne, a pályázat
sikeressége esetén minimum 10 millió forintos, maximum 60 millió forintos támogatás
érkezne és az önkormányzatnak nem kerülne semmibe.
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a pályázat megnyerése esetén a
Kossuth L. u. 103. sz. épületében 28 milliós forintos összegű felújítást kívánnak
végrehajtani, az ott dolgozók munkakörülményeinek javítására.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
75/2014. (VI.19.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a DDOP-3.1.3/G-14 „Egészségügyi
alapellátás fejlesztése” című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést.
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a DDOP-3.1.3/G-14 „Egészségügyi alapellátás
fejlesztése” című pályázat benyújtását, 27.986.389 forint összköltséggel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat elkészítésére és határidőre
történő benyújtására.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester

9. sz. napirend
A Komlói Temetkezési Kft. beszámolója
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Kaluzsa Tamás

polgármester
ügyvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Jégl Zoltán véleménye, hogy a törvény a szociális temetés terén nincs rendben, kegyeleti
szempontból nincs kellőképpen kidolgozva. Megemlítette, hogy a Belügyminisztériumba
küldött levelükre 2013. december közepe óta még nem érkezett válasz, valamint a 2014.
május közepén ismételten elküldött levélre sem. .
Szarka Elemér József szerint a temető jól gondozott, rendezett, a fejlesztések
ütemezetten és jól haladnak. A szociális temetés terén megoldást kellene találni. A
beszámolót elfogadásra javasolja.
Molnár Zoltánné megköszönte a Komlói Temetkezési Kft. munkáját.
Kupás Tamás Levente elmondta, hogy a régebbi fogadó órákon többször is jeleztek
problémákat a temetővel kapcsolatban. Az új üzemeltető azonban jól látja el a feladatát.
Gratulált a Kft. munkájához, további sok sikert kívánt.
Kispál László elmondta, hogy az előző ciklus már dolgozott a régi temetői szerződés
felbontásán, a megoldás pedig már az új ciklusra várt. A Komlói Temetkezési Kft-re esett
a választás, mely a tisztességes működés feltételeit ma is biztosítja.
Jégl Zoltán tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt ciklusban sok probléma volt a
temetővel, amit ő alpolgármesterként jelzett is az illetékesnek.
Polics József észrevétele, hogy sokan aggódnak a 2015. január 1-én életbelépő szociális
temetés miatt, amihez a törvény lehetőséget kíván biztosítani.
Örül annak, hogy a képviselők dicsérik a Temetkezési Kft. munkáját.

Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
76/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és
ellenőrzési bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai
figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. beszámolójáról szóló
előterjesztést.
A Képviselő-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőre
vonatkozó 2013. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót elfogadja.

10. sz. napirend
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. határozatainak jóváhagyása, valamint a vezető 2013. évi
prémiumfeladatai
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Mayerhoff Attila

polgármester
igazgatósági elnök

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Jégl Zoltán elmondta, hogy a zobáki biomassza üzem, jó a városnak, mert olcsóbban
biztosítható a fűtés.
dr. Barbarics Ildikó véleménye, hogy a jót el kell ismerni. A biomassza üzem jó döntés
volt.
Mayerhoff Attila megerősítette, hogy a jelen szabályozási környezetben a biomassza
fűtőmű egy meghatározó részt képvisel a termelésükben. Ennek oka az, hogy kedvező
árat tudnak elérni a gázalapú földgáztermeléshez viszonyítva.
Minden berendezésnek a hőtermelésben elfoglalt szerepe attól függ, hogy milyen
szabályozási környezetben tud működni, mik a rá vonatkozó szabályok.
Bízik abban, hogy továbbra is megfelelő módon fog működni a létesítmény és
megfelelően fogja szolgálni a város távhőtermelését.
Polics József elmondta, hogy Komló város szinte teljes hőellátása a legtávolabbi pontra
Zobákra került a várostól, ami azt jelenti, hogy nem lehetett másfelé mozogni. A

biomassza kazán csak télen működik, mert akkor látja el a várost hővel. A szabályozási
környezetet az összes fűtőműre egyenként állapítják meg, az állami támogatással együtt.
Ha nem lenne a biomassza kazán, akkor más lenne a támogatási intenzitás is. A
fejlesztésre a hitelt a Komlói Fűtőerőmű vette fel, - amit jelenleg is fizetnek – az állami
támogatásnál a hitelt is figyelembe veszik.
Prémiummal kapcsolatban elmondta, hogy mindig az értékelések alapján, a tényleges
teljesítések után fizet az önkormányzat.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8
igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
77/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság,
valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói
Fűtőerőmű Zrt. 2013. évi beszámolójával és 2014. május 26-án tartott összevont igazgatósági,
felügyelő bizottsági és alapítói ülésén hozott határozatok jóváhagyásával, továbbá a társaság
vezetőjének 2013. évi prémiumfeladatairól szóló előterjesztést.

1.

A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak
gyakorlója elfogadja a társaság 2013. évi beszámolóját és mellékleteit a könyvvizsgálói
jelentéssel együtt.
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 5-6/2014. (05. 26.) számú
igazgatósági, a 3-4/2014. (05. 26.) számú felügyelő bizottsági határozatait. A képviselőtestület egyetért az 1-3/2013. (05.26.) számú alapítói határozatokkal, azokat jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a társaság 2013. évi beszámolójának elfogadására, ezen belül
a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről szóló alapítói határozatok
kibocsátására.
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2014. évi eredményéről legkésőbb 2015.
június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő:
Felelős:

2.

azonnal, illetve 2015. június 30.
Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2013. évi
prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök
részére kiírt 2013. évi prémiumfeladatok közül nem teljesült a társaság belső informatikai
rendszerének átalakítása, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének előkészítése,

valamint a földgáz helyettesítési lehetőségeinek vizsgálata más tüzelőanyaggal a biomassza
kazán esetében. Megállapítja továbbá, hogy a webes (honlap), valamint az írott formán
keresztül a felhasználók tájékoztatásának fokozása prémiumfeladat részben teljesült. A
képviselő-testület engedélyezi az éves prémiumkeret 52,5%-ának megfelelő prémiumösszeg
kifizetését.
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátásra.
Határidő:
Felelős:

3.

azonnal
Polics József polgármester

A Képviselő-testület 2014. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére
az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki:
1. Új faapríték beszállítási szerződés megtárgyalása és megkötése a jelenleginél
kedvezőbb ár és fizetési feltételek mellett. (prémium keret 30%-a)
2. A biomassza tüzelésű kazán indításához szükséges PB-gáz rendszer kiépítésének
megvalósítása. (prémium keret 30%-a)
3. Az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló folyószámla hitelkeret új konstrukciójának
megtárgyalása a KFE Zrt. érdekeinek figyelembe vételével. (prémium keret 25%-a)
4. A 4-5 sz. gázmotoros egységek esetében a 309/2013. (VLLL.16.) Korm. rendelet
szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos termelésre
vonatkozó minősítés megszerzése. (prémium keret 10%-a)
5. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által meghirdetett „távhőökocímke” minősítés megszerzése. (prémium keret 5%-a)
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátására.
Felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2014.
évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő:
Felelős:

azonnal, 2015. június 30.
Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

11. sz. napirend
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolója, határozatok
jóváhagyása, valamint a vezető 2013-2014. évi prémiumfeladatai
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Folkner Károly

polgármester
cégvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8
igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
78/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság,
valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolójával kapcsolatos tájékoztatásról és 2014.
március 27-i közgyűléséről, továbbá a társaság vezetőjének 2013-2014. évi prémiumfeladatairól
szóló előterjesztést.
4.

A képviselő-testület, mint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részvényeit 51,54%-ban
tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogait gyakorló tulajdonosi testület
jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2014. március 27. napján tartott közgyűléséről,
valamint 2013. évi beszámolójáról és az új hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés
megkötéséről és közbeszerzési eljárás megindításáról szóló tájékoztatást.

5.

A képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1-4/2014. (03.27.) számú határozatait és
jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében
leadott közgyűlési szavazatait.

6.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt. közgyűlésén kezdeményezze az igazgatóság létszámának egy fővel való
növelését, továbbá Mayerhoff Attila igazgatósági taggá történő kinevezését.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2014. évi eredményéről legkésőbb 2015. június
30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
Folkner Károly cégvezető

12. sz. napirend
A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának
jóváhagyása
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Csollák István

polgármester
cégvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8
igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
79/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési bizottság,
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Mohács-Víz
Kft. taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést.
A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Mohács-Víz Kft. 2013. évi beszámolóját
és mellékleteit, egyúttal jóváhagyja a társaság 2014. május 22-én tartott taggyűlésén
hozott 17-24/2014 (V. 22.) számú határozatokat, valamint a polgármester döntéshozatalok
során leadott valamennyi szavazatát.
Felkéri a polgármestert, hogy a Mohács-Víz Kft. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2014. évi eredményéről legkésőbb 2015. június 30.
napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint, 2015. június 30.
Polics József polgármester
Csollák István ügyvezető

13. sz. napirend
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának
jóváhagyása
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Mester Zoltán

polgármester
ügyvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8
igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
80/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési bizottság,
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Víz
Kft. taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést.
1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komló-Víz Kft. 2013. évi beszámolóját és
mellékleteit, egyúttal jóváhagyja a társaság 2014. május 23-án tartott taggyűlésén hozott
17-20/2014 (V. 23.) számú határozatokat, valamint a polgármester döntéshozatalok során
leadott valamennyi szavazatát.
Felkéri a polgármestert, hogy a Komló-Víz Kft.-t jövőjét érintő ügyekben folyamatosan
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2014. évi eredményéről legkésőbb 2015. június 30.
napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint, 2015. június 30.
Polics József polgármester
Mester Zoltán ügyvezető

14. sz. napirend
A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi
beszámolójának jóváhagyása

Előadó:
Meghívott:

Polics József
Ordas Miklós

polgármester
ügyvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
81/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján –
megvitatta a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést.
1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft
2013. évi beszámolóját, egyúttal utólagosan jóváhagyja a társaság 2014. május 28án tartott taggyűlésén hozott 3/2014. (V.28.) számú határozatát, valamint a
polgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát.
Felkéri a polgármestert, hogy a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. jövőjét érintő
ügyekben folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön
előterjesztés keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2014. évi eredményéről legkésőbb 2015. június
30. napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint, 2015. június 30.
Polics József polgármester
Ordas Miklós ügyvezető

15. sz. napirend
Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlása
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Szanyi Gábor

polgármester
ügyvezető

A Körtvélyesi Településrészi
részönkormányzat véleményét.

Önkormányzat

elnöke

szóban

ismerteti

a

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Lakiter Kft. már a bizottsági ülésen is
jelezte, hogy folyamatban van a Kft. bejegyzése. Ugyanis kimondottan erre a beruházásra
jött létre cégen belül egy új gazdasági társaság melynek neve CAADEX Kft. lesz, a
megállapodásban is ezen a néven fog szerepelni.
Borbás Sándor a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat nevében ismertette, hogy az
egyeztetést követően támogatják a határozati javaslatot. Egy újabb lendületet várnak a
Nagyrét utcai beruházás beindulásától, mely hozzájárulna ahhoz, hogy a településrész
rendezettebbé váljon.
Tájékoztatást kért a Körtvélyes közvetlen környezetében megvalósulandó ipari-,
gazdasági-, szolgáltatási zónává való kialakításról, a törekvésekről, valamint a tervezett
úttal kapcsolatban.
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az egyeztetések régóta folynak a
Lakiter Kft-vel. A beszámolóiban már többször jelezte, hogy több gazdasági társaság is
érdeklődik zöldövezeti beruházások iránt. Komló városában nem tudnak önkormányzati
tulajdonban lévő telkeket felajánlani. A 2014-20. évi Európai Uniós költségvetési
időszakra készül egy anyag, mely a Megyei Közgyűlés döntéseihez kapcsolódik, de
tervezik, hogy a képviselő-testület elé fog kerülni. Ebben a pályázati sorban Komló Város
Önkormányzata az első és az egyik legfontosabb tételként szerepeltette a kisvállalkozások
támogatásához szükséges Nagyrét utca teljes infrastrukturális fejlesztését. Körtvélyesben
az Annabella és a Sikondai út közötti szakasz úttal, vízzel, közművekkel, járdával,
buszmegállóval, közvilágítással készülne. Azt kell tudni a 2014-20. évi ciklusról, hogy a
területfejlesztésben lényeges változások történtek a hatásköröket illetően: több hatáskör a
megyei önkormányzathoz került, illetve külön keretek kerültek meghatározásra pl.: a
megyei önkormányzati keret, ami 25,6 milliárd forint, komlói járási keret 2,1 milliárd
forint. Ezekről már májusban döntött a Kormány. Ezekből a forrásokból nagyobb
valószínűséggel valósulhatnak meg vállalkozások, melyekhez kapcsolódhat a vállalkozói
szféra fejlődése is. Így például: bétai elkerülő út melletti területek feltárására és
infrastrukturális fejlesztésére is támogatási igény benyújtására kerül sor.
Borbás Sándor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez a beruházás 6000 négyzetméteren
egy acélszerkezet gyártó gyáregység létrehozását célozza meg, melyet európai uniós
támogatásból kívánnak megvalósítani. Ezzel a városban 100-150 munkahelyet
létesítenének. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján óvatosnak kell lenni, de örülni kell
annak, hogy ismert céggel jön létre a megállapodás, hiszen már bizonyított. A
részönkormányzat is reménykedik abban, hogy a körtvélyesi lakosok közül minél
nagyobb számban tudnak majd dolgozni az új gyáregységben.
Szarka Elemér József röviden ismertette a bizottsági ülésen történteket. Szanyi Gábor

sokat érő elképzelésekről beszélt a legkorszerűbb technikával, aki a cégét Komlóra
telepítené. A Gazdasági és településfejlesztési bizottság 140,- Ft/m²/Áfa összegben
állapítja meg a vételárat.
dr. Barbarics Ildikó örömmel hallotta a tájékoztatást és szeretné, ha megvalósulna.
Sajnálja, hogy az ügyvezető nem tudott eljönni.
Polics József elmondta, hogy az ügyvezető állandó mozgásban van, ezért nem tudott
eljönni. Az ügy előrehaladtával Körtvélyesben tartanak majd egy fórumot diavetítéssel
együtt, tájékoztatás céljából. A beruházáshoz európai uniós támogatás kell, ehhez pedig
sok egyeztetésre van szükség. Ha a pályázat eredményes lesz, és a cég megkapja a
támogatást, akkor a beruházás Komlón fog megvalósulni. Javítani fogja a szakképzés és
munkához jutás feltételeit, az 501. Szakmunkásképző Intézet fennmaradását, működését.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
82/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési
bizottság, javaslata alapján – megtárgyalta a Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlanvásárlási
kérelmét.
1. A képviselő-testület a komlói 1520/10 hrsz-ú 7 ha 6333 m2 nagyságú ingatlan megosztása
során keletkező, a 1. sz. melléklet szerinti helyszínrajzon jelölt kb. 3,6 ha (36000 m2)
nagyságú ingatlant értékesítésre kijelöli és liciteljárás során értékesíti, az alábbi speciális
licitfeltételekkel:
- A licit nyertese vételi jogot nyer a kb. 3,6 ha nagyságú ingatlan megvásárlására.
- A vételi jogot 18 hónap időtartamra biztosítja az önkormányzat.
- A telek kizárólag telephely kialakítás (gazdasági tevékenységet folytató termelőcsarnok,
iroda, szociális helyiségek létesítése) céljára vehető igénybe.
- A pályázónak minimum 2000 MFt-os beruházást kell vállalnia az ingatlanon, a vételt
követő 24 hónapon belül.
- A pályázaton az vehet részt, aki minimum 100 főt foglalkoztató termelőüzem létrehozását
vállalja az ingatlanon a vételi jog alapításától számított 3 éven belül, illetve az adásvételi
szerződés tényleges megkötését követő 2 éven belül, és a minimum 100 fő átlagos
statisztikai létszám foglalkoztatását vállalja az üzembehelyezést követő 3. év végéig.
- Az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 2 éven belüli beépítési kötelezettség
biztosítására az önkormányzat az üzem használatbavételének engedélyezéséig, de
maximum 2 évre visszavásárlási jogot és elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki azzal,
hogy a terhelési tilalom nem vonatkozik az erre az ingatlanra felvett beruházási hitel,
illetve a beruházással összefüggésben felvenni kívánt egyéb támogatás igénybevételére.

-

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a beruházás megvalósul,
úgy az üzembe helyezés évét követő évi költségvetésében a vételárral megegyező összegű
működési támogatást biztosít a vállalkozás bér-, járulék-, és anyagköltségeihez.
Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy e forrás kifizetésére az adott évben hatályos
munkahely-teremtési támogatásról szóló helyi rendelet keretein belül kerül sor.
- A telekalakítással, a vételi jogot biztosító szerződés és az adásvételi szerződés
elkészítésével járó költségek a pályázat nyertesét terhelik.
2. A terület kikiáltási árát a Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 140,- Ft/m2 + ÁFA
összegben határozza meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakításról és az ingatlan versenytárgyalás útján
történő értékesítéséről.
Felhatalmazza a polgármestert a vételi jogot biztosító szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester
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16. sz. napirend
Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlása
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Horváth Zsolt

polgármester
kérelmező

Schalpha Anett kiment a teremből.
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
83/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Flóra u. 4. szám alatti lakótelek
visszavásárlására vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület Horváth Zsolt Komló, Függetlenség u. 8. szám alatti lakostól a
komlói 1976/103 hrsz-ú 1180 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant
nem vásárolja vissza.
Komló Város Önkormányzata hozzájárul az 1976/103 hrsz-ú ingatlan más vevő részére
történő értékesítéséhez, egyidejűleg az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett elidegenítési
és terhelési törléséhez.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről Horváth Zsoltot értesítse.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

17. sz. napirend
IPA pályázattal kapcsolatos saját forrás kiegészítése
Előadó:

Polics József

polgármester

Az előterjesztés határozati javaslatában szereplő 2436/8 helyrajzi szám pontosítást
igényel, mely helyesen: 2438/6 helyrajzi számra javítandó.
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Szarka Elemér József örömét fejezte ki az emlékhely megvalósításával kapcsolatban. Az
előkészítő szakaszban munkabizottság működött, melynek munkájában polgármester úr,
alpolgármester úr, jómagam, Hoffman György (tulajdonos), Horváth László a
Városüzemeltetési iroda részéről, dr. Bachmann Zoltán két szakértőtársával, dr. Baracsi
Viktória főépítész, Benovics Gábor a TDM vezetője, Pozsár Sándor a KőKa Kft.
ügyvezetője, Kőszegi Ernő, Kovács Árpád, Balázs László, Krajnyák József, Balogh
László, Kecskés Károly és Steinerbrunner Győzőné is részt vett. Hoffmann György
gyűjtötte és őrizte meg a relikviákat, melyekre a pályázat alapozódott. Az emlékmű által a
Múzem és Könyvtár látogatottsága is növekedhet.
Schalpha Anett visszaérkezett.
Polics József megköszönte az ad-hoc bizottság munkáját. Bízik abban, hogy Komló
Város lakossága is örömmel fogadja a beruházást, mely a horvát testvérvárosi
kapcsolatnak köszönhetően készül majd el. Ehhez kapcsolódik a DINO projekt, mely a
tegnapi információk szerint újraértékelésre került, a tartaléklistán pedig másodikként
szerepelt. A támogatás elnyerése attól függ, hogy a különböző területek forrásbiztosítása
miként alakul. Az első ütem az IPA projekttel, a második a DINO projekt által fog
kiteljesedni.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
84/2014. (VI.19.) sz. határozat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a gazdasági, településfejlesztési
bizottság és pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása figyelembevételével –
megtárgyalta a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködés keretében
benyújtott közös pályázattal kapcsolatos saját forrás kiegészítéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a komlói 2438/6 és 2437. hrsz. alatt megvalósuló bányászati emlékhely
méltó kialakítása érdekében a beruházáshoz – tekintve, hogy a pályázat a szükséges építési
beruházási költségeket nem támogatja – saját forrás kiegészítésként 10.000.000,- Ft-ot biztosít a
költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok

önereje” megnevezésű előirányzat terhére. Az összeget a képviselő-testület oly módon biztosítja,
hogy azt a Városgondnokság költségvetésébe kell beépíteni fejlesztési célú előirányzatként. A
képviselő-testület felkéri a Városgondnokság vezetőjét, hogy az összeg terhére részben saját
beruházásként, részben szüksége esetén vállalkozók igénybevételével valósítsa meg. A változást
a soron következő költségvetési rendeletmódosításon át kell vezetni.
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Bogyay László, a Városgondnokság vezetője,
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

18. sz. napirend
Az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó:

Polics József

polgármester

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
85/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési,
valamint
a
Gazdasági,
településfejlesztési
bizottságok
állásfoglalásainak
figyelembevételével – megtárgyalta a Beszerzési Szabályzat módosításával kapcsolatos
előterjesztést.
A képviselő-testület Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának a
módosítását az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Amennyiben a Polgármesteri Hivatal folytat le beszerzési eljárást, mint önálló
ajánlatkérő, az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának rendelkezési szerint kell
eljárnia.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

19. sz. napirend
Vis maior támogatási igény benyújtása (Szilvási út útburkolat helyreállítása),
valamint a sikondai II. tó völgyzárógát helyreállítás bekerülési költségének
módosítása
Előadó:
Polics József
polgármester
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
86/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési, valamint a
Gazdasági, Településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével –
megtárgyalta a Szilvási út útburkolat helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás iránti igény
benyújtásával, valamint a sikondai II. tó völgyzárógát helyreállítás bekerülési költségének
módosításával kapcsolatos előterjesztést.
1. Szilvási út útburkolat helyreállítása
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 201333 azonosító számú vis
maior támogatási igény benyújtását a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Komló, Szilvási út károsodott útburkolat helyreállítása,
valamint rézsűstabilizációja
helye:
Komló, Szilvási út 3642 hrsz
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2014. év
6.073.213,- Ft
----14.170.828,- Ft
20.244.041,- Ft

%
30
----70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 20.244.041,- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.

A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
közút (Szilvási út, 3642 hrsz)
kötelező feladat: településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása)
Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014.(III.07.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja.
-

a 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat
terhére 3.647.000,- Ft-ot

-

a 7. sz. mellékletben szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok
önereje” előirányzat terhére 2.426.213,- Ft-ot

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti
igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József

polgármester

2. Sikonda II. számú (alsó) tó völgyzárógát és árapasztó műtárgy helyreállítása:
A képviselő-testület a Sikonda II. számú (alsó) tó völgyzárógát és árapasztó műtárgy helyreállítás
2014. évi ütemének bekerülési költségét 15.699 eFt-ban határozza meg. A 2014. évi költségvetési
rendeletben erre a célra jóváhagyott 15.346 eFt feletti összeget, 353 eFt-ot a költségvetési
rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „támfal vízelvezetés havaria” előirányzat terhére biztosítja.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változást a költségvetési rendelet
soron következő módosítása során vezesse át.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

20. sz. napirend
Részvétel a Neckartenzlingeni falunapokon
Előadó:

Polics József

polgármester

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság nem hozott támogató döntést. A szavazás 2
igen, 1 nem, 1 tartózkodással zárult.
Tasnádi László kifogásolta a repülővel történő utazást, indoklást kért. Véleménye, hogy
anyagilag megterhelőbb, mint más utazási formák.
Polics József hatékonyság szempontjából javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra,
mivel repülővel olcsóbb és gyorsabb az utazás.
Kispál László véleménye szerint a két utazási mód között 250 ezer forintos különbség
van. Kéri a képviselő-testületet, hogy költségkímélő megoldást válasszanak, utazzanak a
delegáció tagjai mikróbusszal. Javaslata, hogy az érintetteket zárják ki a szavazásból.
Kupás-Makrai Lívia egy példával indokolta meg a repülőgépes utazást. 2007-ben 7 fős
delegáció, 2 mikróbussszal utazott 662.400,- forint értékben, míg a tárgyalt utazás
költsége repülővel, 6 főre 328.000,- forintba fog kerülni.
Kupás Tamás Levente tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2014. májusi kiutazás
mikróbusszal többe került, mint amelyet jelenleg repülővel terveznek. Észrevétele, hogy a
meghirdetett utazásra senki nem jelentkezett a képviselők közül.
dr. Barbarics Ildikó véleménye, hogy erről a napirendről több szó esik, mint amennyit
megérdemelne.
Polics József költséghatékonysággal kapcsolatban elmondta, hogy idén az eddig
felhasznált keret nem érte el az egy millió forintot. Kispál László javaslata alapján az
érintettek nem vehetnek részt a szavazásban, melyet támogat.
dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a képviselő-testületet a szavazás menetéről. Az öt jelenlévő,
érintett képviselőről kell szavazni abban a kérdésben, hogy ők akkor, amikor majd a
testület szavaz a határozati javaslatról a nevekkel együtt, akkor annak a
határozathozatalában részt vehetnek-e. Tehát egyenként, név szerint arról kell szavazni a
testületnek, hogy kizárja-e a szavazásból az öt képviselőt. Amikor az adott képviselő
kizárásáról van szó a szavazásban, nem szavazhat az érintett. Minősített többség szerint 8
szavazattal lehet kizárni a képviselőt a szavazásból, majd ezek után egyszerű többséggel
kell szavazni a határozati javaslatra.

Polics József megkérdezte, hogy ezek után Kispál László fenntartja-e módosító javaslatát.
Kispál László visszavonta a javaslatát.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7
igen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
87/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület a címzetes főjegyző előterjesztése és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési
Bizottság javaslata alapján engedélyezi a neckartenzlingeni kiküldetést.
A hivatalos delegáció tagjai:
Polics József
Kupás Tamás Levente
Schalpha Anett
dr. Makra Istvánné
Molnár Zoltánné
Ábel János

A kiutazás ideje:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
Komló Város Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
2014. július 10-13.

A hivatalos delegáció kiutazási költségei:
• Napidíja:
2 nap x 6fő x 32 EUR
•

384

EUR

Repülőjegy ára (reptéri illetékkel és szolgáltatási díj)
54.666,16.-Ft/fő x 6 fő = 327.997.-Ft

A Képviselő-testület megbízza a címzetes főjegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges költségek
kifizetéséről, valamint a valuta kiutalásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

21. sz. napirend
Beregszászi kiküldetés
Előadó:

Polics József

polgármester

Az Egészségügyi és szociális bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Szarka Elemér József elmondta, hogy a beregszászi fiatalokat az 501. sz.
Szakmunkásképző Intézet szakmái és a Nagy László Gimnázium és Szakközépiskola is
érdekli, ugyanis náluk nincs magyar nyelvű szakmai képzés. Ők örömmel fogadják a
lehetőséget. Mindkét oktatási intézményben lenne kapacitás. Erről szólt a látogatás.
Szarka Elemér József érintettség miatt nem szavaz.
Több hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
88/2014. (VI.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása alapján –
megtárgyalta a Beregszászi kiküldetésről szóló előterjesztést.
A delegáció tagjai:
Kovács Károly Balázs
a Komlói Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma igazgatója
Szarka Elemér
képviselő
Kis-Pálóczi Ida
Komló Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
A kiutazás ideje:

2014. június 9-11.

A kiutazás költségei:
A kiküldetésben részesülők
- napidíja: 3 fő x 2 nap x 18 EUR
-A gépkocsi költségeire, valamint váratlan
kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)

108 EUR
30.000.-Ft

A képviselő-testület megbízza a címzetes főjegyzőt, hogy az utazás költségeiről valamint a valuta
kiutalásáról gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester

22. sz. napirend
Interpellációk, bejelentések:
Borbás Sándor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy tartottak részönkormányzati
tanácskozást, de a feltett kérdésekben nem történt határozathozatal. Költségvetés kapcsán
pedig nem volt olyan szintű a részönkormányzatok működését érintő változás, hogy
formális keretek között kelljen határozatot hozniuk.
Kupás Tamás Levente megköszönte Szarka Elemérnek az Ukrajnában történő sikeres
együttműködését. Ábel Jánosnak is köszönetet mondott a német testvérvárosi
kapcsolatban való aktív részvételért.
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2014. jún. 26-án 18 órakor Semmelwis
napot tartanak a komlói Színházban, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Megköszönte a részvételt, majd az ülést 17 óra 50 perckor bezárta.
K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

