
 

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

2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 11 fő képviselő, Mátyás János, Kispál László, Tasnádi László és Mink 
Ernő igazoltan hiányoznak. A képviselő-testületi ülést 15 óra 02 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangszalagon és írásban történik. 
 
15. számú napirendi pontként új napirend felvételére tett javaslatot az ÁROP-1.A.3.-2014 
kódszámú, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 
konvergencia régiókban” pályázat benyújtása címmel. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendet a 15. sz. napirendi ponttal együtt, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott. 
 
Az ülés megkezdése előtt köszöntötte a Komlói Bányász Sport Klub U17-es labdarúgó csapatát, 
majd gratulált a 2014. július 22. és 26. között megrendezett Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági 
Youth Football Fesztiválon elért harmadik helyezésükhöz.  
Érdekességként elmondta, hogy az egy hetes versenyen 3 kontinens 30 országából 250 csapat és 
5000 fiatal vett részt. A Csíkszeredai Akadémiát sikerült legyőzni a komlói csapatnak, valamint a 
Bresciai Akadémia játékosaival is nagyon szoros meccset játszottak. Megköszönte mindenkinek 
a segítséget és munkát, mely a sikert elősegítette. Ebből az alkalomból oklevelet és 
ajándékcsomagot adott át. Megemlítette, hogy a KBSK felújított öltözőit a mai napon átadták, így 
a sportolók mától igénybe is vehetik. 
További sok sikert, jó egészséget, jó szerencsét kívánt. 
 

1. sz. napirend 
 
A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 
32/2013 (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
   dr. Lassan Krisztina  irodavezető 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a rendelet 
módosítását elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását a 37/2014. (IV.30.) 
EMMI rendelet teszi szükségessé. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján található 



sajtóanyag szerint az EMMI rendelet hatályba lépése 2015. január 1. napjára fog módosulni, 
azonban az erre vonatkozó módosító jogszabály még nem jelent meg. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény lehetővé teszi, hogy jogszabály hatályba 
lépésének napja valamely jövőbeli feltétel bekövetkezéséhez igazítva kerüljön meghatározásra. 
 
Mindezekre figyelemmel javaslom, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelettervezet 2. §-át az 
alábbi szöveggel fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület: 
 

„2. § 
Ez a rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri 
rendelet hatályba lépésének napján lép hatályba.” 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást a javaslattal együtt, melyet a 
képviselő-testület 11 szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

12/2014. (VIII.18.) sz. rendelet 
 
A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL 

ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 
szóló 32/2013 (XI.29.)  számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdésében, 26. § - ában, 32. § (1) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) 
pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 47. § (2a) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 
bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, valamint a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsának 2/2011. (XI. 8.) számú határozatában, 3/2012. (II. 7.) számú határozatában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §  

A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 
32/2013. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet 4. és 5. számú melléklete helyébe az 1. és 2. 
számú melléklet lép. 

2. § 
Ez a rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri 
rendelet hatályba lépésének napján lép hatályba. 
 
Komló, 2014. július 17. 
 

  dr. Vaskó Ernő     Polics József 
címzetes főjegyző     polgármester 



1. sz. melléklet a 12/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez 
 

4. sz. melléklet a 32/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Bölcsődei térítési díj 
 

1. 1 ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:   4.417,- Ft/fő/nap 

 
2. Számított intézményi térítési díj:     2.057,- Ft/fő/nap 

 
3. Nyersanyagnorma:      400,- Ft + ÁFA 

 
 
4. Bölcsőde étkezési térítési díj 2014. december 31. napjáig: 

 
4.1.    Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (100 %-ot térítő)    350,-  Ft + ÁFA/adag 
4.2.   Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (50 %-ot  térítő)      175,-  Ft + ÁFA/adag 
 
5. A gondozásra számított intézményi térítési díj: 1549,- Ft/fő/nap 
 
 
6.     A bölcsőde gondozási díja a számított gondozási díjnál alacsonyabb  
        összegben  állapítja meg: 100,-Ft/fő/nap            

 
  7.   Az időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik össze: a speciális 

szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 200.- 
Ft, ezt egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, bölcsődei étkezési 
térítési díja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet a 12/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez  
5. sz. melléklet a 32/2013. (XI. 29.)önkormányzati rendelethez 

 
 
A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium kivételével Komló közigagatási területén lévő 
önkormányzati és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő 
köznevelési intézményekben fizetendő téritési díjak 
 

Ellátási formák: Nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 2014. 

december 31. napjáig 
Ellátási formák   

Óvoda 80 60 

Tízórai 190 165 

Ebéd 80 60 

Uzsonna   
Általános Iskola (1-4. évfolyam) 80 70 

Tízórai 250 240 

Ebéd 80 60 

Uzsonna   
Általános iskola (5-8. évfolyam) 80 70 

Tízórai 280 240 

Ebéd 80 60 

Uzsonna   
Középfokú intézmények   

Reggeli 150 140 

Ebéd 300 265 

Vacsora 200 170 

 
 

Az intézményi térítési díjaik az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
 



 
A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium köznevelési intézményben fizetendő téritési díjak 
 

Ellátási formák: Nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Intézményi térítési díj 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 2014. 

december 31. napjáig 
Óvoda   

Reggeli 100 90 

Tízórai 80 60 

Ebéd 190 165 

Uzsonna 80 80 

Vacsora 160 140 

Általános iskola (1-4. évfolyam)   
Reggeli 150 140 

Tízórai 80 70 

Ebéd 250 240 

Uzsonna 80 60 

Vacsora 200 170 

Általános iskola (5-8 évfolyam)   
Reggeli 150 140 

Tízórai 80 70 

Ebéd 280 240 

Uzsonna 80 60 

Vacsora 200 170 

Szakiskola   
Reggeli 150 140 

Tízórai 90 80 

Ebéd 300 265 

Uzsonna 90 70 

Vacsora 200 170 

 
Az intézményi térítési díjaik az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. napirend 
 
A Baranya-Víz Zrt. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala II. 
 
Előadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Dombai Krisztina  cégvezető 
   Csollák István   cégvezető 

Mester Zoltán   üzemmérnökség-vezető 
 

Polics József köszöntötte Hardi Krisztinát és Fóris Zoltánt a Komló-Víz Kft. és Baranya-Víz Zrt. 
munkatársait. 
Kiosztásra került az előterjesztéshez tartozó kiegészítés, melyet mindkét bizottság tárgyalt. 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta, a Gazdasági, 
településfejlesztési bizottság tárgyalta, de nem tett javaslatot, mert nem volt 
határozatképes. 
 
dr. Barbarics Ildikó  megemlítette, hogy a fogyasztókkal a mai napig nem kötött fogyasztói 
szerződést a Mohács-Víz Kft. Továbbra is felháborítja az utólagos jóváhagyás, mely már 
rendszeressé vált. Jelenleg sem támogatja az előterjesztést. 
 
Jégl Zoltán megkérdezte, hogy a jegyzőkönyv 32. oldala alapján Mátyás Gergő úr lett kinevezve 
igazgatósági tagnak, a kinevezés miért csak 1 napig tartott? A 34. oldalon már Kolovics János és 
Magda József urak szerepelnek igazgatósági tagként.  
 
Hardi Krisztina  tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jelenlegi szolgáltató Komló területén 
a Mohács-Víz Kft. A szolgáltatói szerződéseket a Mohács-Víz Kft. nem küldte ki, mert 
folyamatban van a Baranya-Víz Zrt-be való beolvadás, mely tény már az átalakítás megkezdése 
előtt is ismert volt. Ez után az átmeneti állapot után úgy döntöttek, hogy nem küldik ki a 
fogyasztói szerződéseket Mohács-Víz Kft. címén, hanem majd akkor, amikor már Baranya-Víz 
Zrt. lesz a neve. 
 
Polics József megkérdezte, hogy kérnek-e időt a kiegészítő előterjesztés tanulmányozásához a 
képviselők. Az utólagos jóváhagyással kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 100 
önkormányzat érintett az ügyben, ezért állt elő ez a helyzet. 
Jégl Zoltánnak válaszolva elmondta, hogy Szigetvár egy napos felhatalmazást adott 
polgármesterének és üzemigazgatójának, tehát a taggyűlés nem dönthetett másképp a kérdésben, 
az ő javaslatuk került beépítésre az alapszabályba. Természetesen Szigetvár Önkormányzata 
utána bárkit delegálhat a Baranya-Víz Zrt. felügyelőbizottságába. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a kiegészítő határozati javaslattal 
együtt, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
 



91/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, valamint a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Baranya-Víz Zrt. 
átalakulásával kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2014. július 28-án tartott 
rendkívüli közgyűlésen hozott 14-27/2014 (07. 28.) számú határozatokat és jóváhagyja az 
alpolgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát. 

 
2. A Képviselő-testület egyetért a Sziget-Víz Kft. és a Mohács-Víz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be 

történő beolvadásával, erre tekintettel a Sziget-Víz Kft. integrációja miatt módosított 
dokumentációt, az alapszabály módosítást, egyesülési tervet, egyesülési szerződés 
tervezetét, az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt megismerte, elfogadja és 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Képviselő-testület elfogadja továbbá a Mohács-
Víz Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, a Baranya-Víz Zrt. 
beolvadás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, valamint a Baranya-Víz Zrt. 
beolvadás utáni nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét. 
 

3. A Képviselő-testület a Baranya-Víz Zrt. igazgatóságába a Komlói Üzemigazgatóság 
üzemigazgatóját, felügyelő bizottságba Komló Város Polgármesterét delegálja.  
 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a beolvadással létrejövő Baranya-Víz Zrt-nek tagja 
kíván lenni.   

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Baranya-Víz Zrt. átdolgozott 

dokumentációjának (ide értve a most elfogadott dokumentumokat is) aláírására, és 
nyilatkozatok megtételére, valamint a Mohács-Víz  Kft. taggyűlésén és a Baranya-Víz Zrt 
közgyűlésén a döntések meghozatalára. 

 
6. Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulásáról, esetleges új tagok 

belépéséről, valamint a tervezett szolgáltatási területének bővüléséről folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
7. Utasítja a jegyzőt, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulásáról szóló jogerős cégbírósági 

döntést követően jelen határozatnak megfelelően gondoskodjon Komló Város 
Önkormányzat Baranya-Víz Zrt.-beli részesedése változásának az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
20/2007. (X.18.) számú rendelet 3. számú mellékletében történő átvezetéséről és a 
szükséges rendeletmódosítás előkészítéséről. 
 

8. A Képviselő-testület a Baranya-Víz Zrt. kedvezményes átalakulásához szükséges 
tőkerendezést támogatja. A jelenlegi részesedésen túl 3.188.005,- Ft pénzbeni 
hozzájárulás befizetését hagyja jóvá. 
Felhatalmazza a polgármestert többlet tőkeemelés vállalására annak érdekében, hogy a 
Komlói Üzemigazgatóság területének jövőbeni tulajdoni hányada 4.005.000,- Ft-ra nőjön. 



Ennek figyelembevételével mindösszesen legfeljebb 3.694.161,- Ft. tőkeemelést hagy 
jóvá. 
A tőkeemelés Komló Város Önkormányzat Baranya-Víz Zrt.-nek nyújtott tagi kölcsön 
részbeni- egyező összegű- visszafizetésének terhére valósul meg. 

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

 
 
 

3. sz. napirend 
 
A tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek 
 
Előadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Bogyay László  intézményvezető 
   Mester Zoltán   ügyvezető 
 
A polgármester köszöntötte a meghívottakat. Elmondta, hogy az utolsó szolgáltatói egyeztetés 
során a Komlói Fűtőerőmű Zrt. jelezte az előterjesztés kiküldését követően, hogy álláspontjuk 
szerint – a távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglaltak alapján – az önkormányzatnak, mint 
tulajdonosnak, a távhő-szolgáltatási díj bérlő általi meg nem fizetése esetén is van mögöttes 
felelőssége. A jelzést követően megállapították, hogy a háttérfelelősség ez esetben is fennáll, így 
megkezdték az egyeztetéseket a Fűtőerőmű Zrt.-vel. A társasházakra való tekintettel azonban 
javasolta a jelen határozat kiküldött formában történő elfogadását. 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  javasolta, hogy a képviselő-testület határidővel tűzze napirendre az erőmű 
felvetésének megtárgyalását a mögöttes háttérfelelősség tekintetében. A határozati javaslat 4.) 
pontjáról kért pontosabb tájékoztatást. Ez az elosztás mit jelent azon társasházak vonatkozásában, 
ahol nincs önkormányzati bérlakás, de van tartozás? Az 1/3-ad csak az önkormányzati tarozásra 
áll fenn, vagy mindenre? 
 
Polics József elmondta, hogy a távhőszolgáltatásra vonatkozóan kitűzhető határidő, de 
alapvetően a költségvetési kondíció határozza meg az önkormányzat mozgásterét. Mivel 
tulajdonosi háttérfelelősségről van szó, az 1/3-ad csak az önkormányzati bérlakásokra 
vonatkozik. Azon társasházban, ahol nincs önkormányzati bérlakás, vagy a magánszemélynek 
van tartozása, az teljesen más jogi kategória és más a rendezés módja. Az önkormányzati 
lakásban lakó bérlők tartozásánál csak a társasház felé irányuló tartozást és a 2009-től 2014. 
májusig tartó időszakot vennék figyelembe. Például: ha a bérlőnek 90.000,- Ft tartozása van a 
társasház felé, akkor ebből az önkormányzat 30.000,- Ft-ot megtérít, 30.000,- Ft-ot leír a 
szolgáltató, 30.000,- Ft-ot pedig a társasház úgy, hogy ezt az összeget továbbra is a bérlőnél tartja 
nyilván, mint tartozást. A társasházi egyharmadnak a behajtására is kísérletet tettek a határozati 
javaslat szerint, mivel a felszerelt kártyás vízmérőből minimum 600,- Ft-ot kell fordítani a bérlő 



társasházi tartozására, a megmaradt 1.200,- Ft-ot pedig a szolgáltatói tartozásokra kell fordítani. 
Egyedi eset nem sok van. Van olyan társasház, amely kifizette a bérlő helyett a tarozást. Ott az 
önkormányzat a társasháznak visszautalja az 1/3 részt amellyel az szabadon rendelkezhet. Olyan 
is akad, hogy csak a társasház felé van tartozása a bérlőnek, a szolgáltatók felé nincs. Ezért 
fognak négyoldalú szerződést kötni. 
 
dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az 1.), 2.) és 4.) pont kifejezetten csak 
az önkormányzati bérlők tartozásaira vonatkozik, hiszen csak ott vetődhet fel az önkormányzat 
felelőssége. Azok a társasházak, melyeknek nincsen tartozásuk a szolgáltatók felé, azok 
közvetlenül megkapják az önkormányzati 1/3 összeget.  
 
dr. Barbarics Ildikó  javasolta a megfogalmazás kiegészítését az alábbiakkal: „azon 
társasházaknak, amelyeknek tartozása a társasházak megfizetése okán rendezésre került a 
szolgáltatók felé”. Mindenképpen hátrányosan érinti a társasházakat, hogy a vízmű a fogyasztó 
helyett közvetlenül a társasház felé fordul. A 4.) pont tartalma diszkriminatív, akár társasház, akár 
családi ház lakóival szemben. A szolgáltató nem bánhat ilyen módon a fogyasztókkal. A jövőre 
nézve ez a megoldás problémákat hozhat. 
 
Polics József elmondta, hogy minden szabályozásban lehet kifogásokat és problémát találni. A 
képviselő-testületnek az önkormányzati bérlakások kérdését kell rendezni, a többi pedig egyedi 
ügyként kezelendő.  
Javasolta, hogy a határozati javaslatba kiegészítésként kerüljön bele, hogy a távhőszolgáltatással 
kapcsolatos problémák kezelésére a 2015. évi költségvetés tárgyalása során térjen vissza a 
képviselő-testület. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 

92/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, 
jogi és ellenőrzési, valamint az Egészségügyi és szociális bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségekkel 
kapcsolatos előterjesztést. 
 

1./ A képviselő-testület megvizsgálta az önkormányzat tulajdonosi (lakás bérbeadói) 
háttérfelelősségből eredő helytállási kötelezettségét. Megállapítja, hogy ilyen kötelezettsége 
kizárólag a víziközmű-és csatornadíjakkal kapcsolatban állhat fenn, csak azon tételek 
vonatkozásában, amelyeket a társasházak a szerződéssel – így hiteles vízmérővel – sem 
rendelkező bérlők társasház felé fennálló tartozásaként mutatnak ki. 
 
2./ A képviselő-testület az érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkező, 5 éven belül 50 ezer 
forint feletti tartozást felhalmozó önkormányzati bérlők társasházak felé fennálló tartozásának 



peren kívüli megállapodás formájában történő rendezését ajánlja fel 2014. május 31-i 
fordulónappal az érintetteknek jelen határozatban foglaltak szerint. 
 
3./ A Képviselő-testület a TIOP pályázat terhére beszerzésre kerülő, valamint a rendelkezésre 
álló eszközökön felül legfeljebb 15 db kártyás almérő vízóra megvásárlására biztosít forrást, 
legfeljebb 900 ezer Ft keretösszegben. A forrást a Mohács-Víz Kft. részére fejlesztési célú 
pénzeszköz átadás formájában biztosítja. A legfeljebb 900 ezer Ft fedezetét oly módon 
biztosítja, hogy a költségvetési rendelet 7. sz. melléklet lakóház-felújítás 
Városgondnokságnál előirányzatból 900 ezer Ft felújítási célú előirányzatot elvon. Utasítja a 
jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításon a változás átvezetéséről gondoskodjon. 
Felkéri a szolgáltatót, hogy az eszközök beszerzéséről és beszereléséről gondoskodjon a 
szerződések megkötését követően. 
 
4./ A Képviselő-testület a társasházak által – az érintett bérlők tartozásaként nyilvántartott – 
összesen 12,5M forint összeg 1/3-ának megfizetését vállalja a költségvetési rendelet 6.1.2. 
számú melléklete „tulajdonosi mögöttes felelősség biztosítása (bérlakás, közmű hátralék)” 
előirányzat terhére arra való tekintettel, hogy a teljes követelés rendezésére a nyilvántartási, 
bejelentési kötelezettségek hiányában nem kerülhetne sor. A követelést a Képviselő-testület 
nem ismeri el, de peren kívüli megállapodás formájában a város egészét érintő probléma 
kezelése érdekében méltányos megoldásként elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a 
szolgáltatókat, hogy a fenti összeg 1/3-ának megfelelő összeget engedjenek el a tartozás teljes 
rendezése érdekében az érintett társasházaknak. A fennmaradó 1/3 összeget a vízmű 
társasházi tartozásként továbbra is nyilvántartja és annak behajtásában az 5. pontban írt 
módon, a kártyák feltöltésekor levont összeg arányos figyelembevételével közreműködik. 
Azon társasházak, amelyeknek nincsen tartozásuk a szolgáltatók felé, az önkormányzati 1/3-
nak megfelelő összeget kapják meg közvetlenül.  
 
5./A határozat végrehajtásának feltétele, hogy a megállapodást a társasház közgyűlése 
jóváhagyó határozatának mellékletként történő csatolása mellett a társasház képviselője, a 
szolgáltatók képviselője és az érintett bérlő aláírja, valamint nyilatkozzon a megállapodásban, 
hogy az önkormányzattal szemben semmiféle követelése nincsen a továbbiakban 2014. május 
31-ig bezárólag az érintett bérlő víz-és csatornadíj tartozásával kapcsolatban. A végrehajtás 
feltétele továbbá, hogy a bérlő kötelezettséget vállaljon arra, hogy legalább kéthavonta, 
legalább 5 ezer forint összeggel a kártyát feltölti, de ebből alkalmanként csak 3200 forint 
kerül ténylegesen jóváírásra a kártyán. Az alkalmanként levont 1800 Ft-ból legalább 600 Ft a 
határozat 4. pontjában írtak szerinti társasházi tartozást csökkenti, legfeljebb 1200 Ft pedig a 
bérlők szolgáltatóval szembeni tartozásainak rendezésére kerül jóváírásra. Ha a bérlőnek 
nincsen a szolgáltatók felé tartozása, vagy ha az a megállapodás teljesítése során előbb kerül 
kiegyenlítésre, mint a társasház fel fennálló tartozása, úgy a szolgáltatókkal szembeni tartozás 
megszűnését követően a teljes levont összeg a társasház szolgáltató felé fennálló 
kötelezettségének kiegyenlítésére használandó fel. A bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
tudomással bír arról, hogy a társasház a helyette megfizetett 1/3-nak megfelelő összeget 
továbbra is követelheti tőle, és hogy a megállapodás aláírásával tudomásul veszi, a házon 
belüli közkúti vízvételi lehetősége megszűnik. Mindaddig, ameddig minden szerződő fél a 
megállapodást betartja, a 2014. május 31-iki fordulónapon nyilvántartott tartozás összegét 
kell figyelembe venni, és a határozatban leírtakat ebben az esetben késedelmi kamat és 
minden egyéb költség érvényesítése nélkül kell végrehajtani.  



 
6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltak 
érdekében teljes jogkörben járjon el, minden szükséges nyilatkozatot tegyen meg, 
megállapodást kössön meg. Utasítja a Városgondnokságot, mint bérbeadói képviselőt, hogy a 
szükséges egyeztetéseket folytassa le, a megállapodásokat készítse elő. 
 
7./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a távhő-
szolgáltatási díj bérlő általi meg nem fizetése esetén is fennáll a mögöttes felelőssége. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetéseket a Fűtőerőmű Zrt.-vel, mint 
szolgáltatóval folytassa le és a kérdés rendezésére vonatkozó előterjesztését a 2015. évi 
költségvetési rendelet tárgyalásával egyidejűleg terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2015. január 31. 
  2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: Bogyay László intézményvezető 
  Polics József polgármester 
 
 

4. sz. napirend 
 
A SANTEX Komlói Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Sipos András  ügyvezető 
 
Az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződésben elírás történt: a kedvezményezett 
természetesen a SANTEX Komlói Kft. Képviseli: Sipos András ügyvezető. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. A 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság nem volt határozatképes. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

93/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Santex Komlói Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 
1. A Képviselő-testület a SANTEX Komlói Kft. (székhely: Komló, Kossuth L. u. 42/C.) 

kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 
7/2014. (V. 16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. b) pontja alapján a társaság 
telephelyeként működő Komló, Kossuth L. u. 79. szám alatti Komló Város Önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában a társaságot bérleti díjkedvezményben részesíti. 



 
2. A munkahelyteremtés támogatás összege: 125.000,- Ft, azaz százhuszonötezer forint, 

amelynek megfelelően a bérleti díjkedvezmény mértéke és futamideje: 
 
A rendelet 6.§ b) pontja alapján a kedvezményes bérleti díj a rendes bérleti díj (I. övezet, 
945,-Ft/m2/hó, 29,25 m2-es helyiség) alapján számított 27.659,- Ft/hó helyett 17.242,-Ft 
bérleti díj, amely 38%-os bérleti díjkedvezményt jelent a támogatási szerződés megkötését 
követő hónap első napjától számított 12 hónapon keresztül. A bérleti díjkedvezmény 
érvényesítésének feltétele a foglalkoztatás megkezdésének igazolása. 

 
3. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles 1 főt 4 órás 

részmunkaidejű munkaviszony keretében foglalkoztatni. A Kedvezményezett vállalja, hogy 
az 1 fő 4 órás részmunkaidős foglalkoztatását a foglalkoztatás megkezdését követően 12 
hónapon keresztül fenntartja. Amennyiben a foglalkoztatás tekintetében bármilyen változás 
következik be, úgy azt a Kedvezményezett 5 munkanapon belül köteles Komló Város 
Önkormányzatának bejelenteni. 
 

4. A Kedvezményezett a foglalkoztatás lezárulását követően a teljes támogatási időszakra 
vonatkozóan köteles bér és járulék kifizetését igazoló dokumentációt benyújtani. 
 

5. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 
szerződés megkötése, továbbá a kedvezményezett valamennyi számlavezető bankjának arra a 
célra adott megbízása (nyilatkozata), amely alapján a számlavezető pénzintézet – a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése esetén – a jogosulatlanul igénybe 
vett munkahely-teremtési célú támogatás összegét az Önkormányzat javára a 
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedheti.  

 
6. A Képviselő-testület utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát, hogy a 

SANTEX Komlói Kft. által bérelt Komló, Kossuth L. u. 79. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában a bérleti díjat jelen határozatnak megfelelően csökkentse azzal, hogy a 
Városgondnokság működési célú 2014. évi bevételkiesését Komló Város Önkormányzata a 
Költségvetési rendelet 6.1.2 sz. mellékletében elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás 
céltartalék” előirányzat terhére 41.668,- Ft többlet működési finanszírozás biztosításával 
kompenzálja. A Városgondnokság 2015. évben bérleti díjkedvezmény miatt jelentkező 
működési célú bevételkiesésének kiegyenlítését az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésbe 
betervezi, és a 2015. évi rendeletben meghatározott forrás terhére teljesíti. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés előkészítéséről és annak 
végrehajtásáról, valamint az előirányzat soron következő költségvetési rendeletmódosításon 
történő átvezetéséről, illetve az áthúzódó hányad 2015. évi költségvetési rendeletben történő 
szerepeltetéséről.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményvezetőjét a bérleti szerződés 
módosítására. 
 



 
Határid ő:  2014. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 

Bogyay László intézményvezető 
 
 
 
 

5. sz. napirend 
 
Járási Hivatal és KIK részére garázsok ingyenes használatba adása 
 
Előadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  dr. Hessz Gabriella  hivatalvezető 
   Király Istvánné  tankerületi igazgató 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

94/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Járási Hivatal és KIK részére garázs ingyenes használatba 
adására vonatkozó előterjesztést. 

I. 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2437 hrsz-ú Komló, Városház tér 1. 

sz. alatti könyvtár épület 20 m2 nagyságú garázs helyiség vonatkozásában elvonja a József 
Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetőjének a 17/2011 (VI.24.) sz. 
önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésben biztosított bérbeadói jogkörét. 
 

2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya megyei Kormányhivatallal 
kötendő 1. sz. melléklet szerinti megállapodás módosítás tervezetét és annak mellékletét, 
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 
 

3. A használatba adás feltétele, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal kötelezettséget 
vállal arra, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt-vel távhő-szolgáltatási szerződést köt a 
használatba vett helyiségre. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását aláírja. 
 

Határid ő:   2014. szeptember 15. 
Felelős:   Polics József polgármester 

 



 
II. 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő 2. sz. melléklet szerinti használati szerződés módosítás tervezetét és 
annak mellékletét megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, a 3604 hrsz-ú ingatlan 22,68 
m2 nagyságú garázs helyiségét a KIK használatába bocsátja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását aláírja.  
 
Határid ő:  2014. szeptember 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 

6. sz. napirend 
 
Közszolgáltatási szerződés a Törppicur Nonprofit Közhasznú Kft-vel 
 
Előadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Dervalics Attiláné  ügyvezető 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

95/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Közszolgáltatási szerződés a Törppicur 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért az 1. sz. mellékletben szereplő közszolgáltatási szerződés 
megkötésével, ezért azt utólagosan jóváhagyja.  

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
 
 



7. sz. napirend 
 
DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” című projekt megvalósítása 
 
Előadó:  Polics József   polgármester 
Meghívott:  Hegedűs István  a Komlói CNÖ elnöke 
   Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 
   Tamás Gyuláné  Szent Kinga Caritas Alapítvány 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 9 igen és 
2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

96/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú 
„Lakhatási integráció Komlón” című projekt megvalósításáról szóló előterjesztést. 
 
1.) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotó 
konzorciumi megállapodás aláírását. 
 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
 
3.) A képviselő-testület a projektben beszerzésre kerülő ingatlanok kiválasztására az alábbi 
tagokból álló munkacsoportot kéri fel: dr. Wetzl József ügyvéd, értékbecslő, Szarka Elemér a 
gazdasági, településfejlesztési bizottság elnöke, Elmontné Popán Ildikó a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Hegedűs István a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Nagy Katinka a projekt projektmenedzsere, Laho Andrea irodavezető, Molnár Zoltánné 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 
 
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkacsoport által javasolt 
lakásokra az ingatlan értékbecslésekben meghatározott áron adás-vételi előszerződést kössön, 
továbbá felkéri a polgármestert, hogy a megvásárlásra kerülő ingatlanokról szóló előterjesztést 
terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
 
 
 



8. sz. napirend 
 
TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című pályázat 
megvalósítása 
 
Előadó:  Polics József polgármester 
   Horváth Kata projektmenedzser 
Meghívott:  Komló Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  

Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ–Komló   
Szent Kinga Caritas Alapítvány  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Belső Tűz Egyesület  
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság nem volt határozatképes.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 9 igen és 
2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

97/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 „Lakhatási beruházások Komlón” című pályázat megvalósítása 
című előterjesztést. 
 
1.) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 projektnek az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti támogatási szerződését. 
 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 
azonosító számú pályázat keretében beszerzésre kerülő alábbi ingatlanokra az adás-vételi 
szerződést kösse meg: 

• Bányász u. 10. 1187/A/7 hrsz.  
• Bányász u. 20. 1191/A/20 hrsz. 
• Gorkij u. 4. 2320/A/8 hrsz. 
• Jó szerencsét u. 17. 1196/A/27 hrsz. 
• Jó szerencsét u. 24. 1220/A/37 hrsz. 
• Jó szerencsét u. 30. 1223/A/39 hrsz. 
• Vájáriskola u. 9. 1182/A/7 hrsz. 
• Vörösmarty u. 9. 3002/A/9 hrsz.  
• Vörösmarty u. 19. 2995/A/10 hrsz.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 



9. sz. napirend 
 
A közfoglalkoztatási programok önkormányzati finanszírozása 
 
Előadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:  Bogyay László  intézményvezető 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Egészségügyi és szociális bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság nem volt határozatképes.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 9 igen és 
2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
  

98/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, 
jogi és ellenőrzési, a gazdasági, településfejlesztési, valamint az egészségügyi és szociális 
bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a közfoglalkoztatási programok 
önkormányzati finanszírozása tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a kistérségi START mintaprogramokon belül végrehajtott 
közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Komló Város 
Önkormányzat Városgondnoksága részére intézmény finanszírozás keretében 
kiegészítő fejlesztési forrást biztosít az alábbiak szerint:  
• A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretében a Komló, Pécsi út 49. 

szám alatti önkormányzati ingatlanban kialakítandó tésztaüzem építési munkáihoz 
és eszközbeszerzéséhez 4.559.182. Ft beruházási előirányzatot, 

• a téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás keretében a Komló, Móricz Zs. u. 
10. szám alatti társasház földszintjén kialakítandó kétszobás önkormányzati lakás 
víz-, csatorna-, villanyszerelési, valamint gáz- és fűtésszerelési munkáihoz 
1.930.082. Ft beruházási előirányzatot, 
összesen bruttó 6.489.264. Ft összegű pótlólagos forrást biztosít a költségvetési 
rendelet 7. számú mellékletében szereplő „benyújtott, elbírálás alatt lévő 
pályázatok önereje” megnevezésű keret terhére. 

2.  Az elutasított KEOP 4.10.0/A/12-2013-1221 számú – önkormányzati hivatalra   
vonatkozó - projektet törli az elutasításra való tekintettel a költségvetési rendelet 7/2. 
mellékletéből.  

3. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor gondoskodjon.   
 

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

 



 
10. sz. napirend 

 
Városi Sportközpont öltözőinek felújítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:   Szigeti Szabolcs ügyvezető 
 

A határozati javaslatban elírás történt: a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által 
megítélt és biztosított támogatási összeg nem 21.207.152.-, hanem 21.270.152.- Ft. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság nem volt határozatképes. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
  

99/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, 
jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – 
megtárgyalta a Városi Sportközpont épülete öltözőinek felújításával kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület hozzájárul a Komló Város Önkormányzata tulajdonában álló 
Városi Sportközpont épülete öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak bruttó 
29.748.230,-Ft bekerülési költségű felújításához. 

A képviselő-testület a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által határozattal 
hozott támogatási igazolás és az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C.§-a alapján 
biztosított 21.270.152,-Ft összegű támogatási lehetőség felett szükséges 9.115.779, Ft 
saját forrás összege 50 %-ának megfelelő, 4.557.890,-Ft önerőt biztosít a Komló Sport 
Kft. részére a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, 
elbírálás alatt lévő pályázatok önereje” megnevezésű előirányzat terhére. Az önerő 
fennmaradó 50 %-át a Komlói Fűtőerőmű Zrt. a létesítmény üzemeltetője biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges 
önkormányzati saját forrás résszel kapcsolatos fejlesztési célú pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodást aláírja.  
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor szerepeltesse. 

 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős:   Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 



11. sz. napirend 
 
KEOP-2014-4.10.0/N pályázat benyújtása 
 
Előadó:  Polics József   polgármester 
   Nagy Katinka   ügyintéző 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
  

100/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a KEOP – 2014 - 4.10.0/N pályázat 
benyújtása című előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal a 
KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című konstrukcióra 
pályázatot nyújtson be. 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítéséről határidőre 
gondoskodjon.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

12. sz. napirend 
 
Közvilágítás fejlesztések  
 
Előadó:  Polics József   polgármester 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság nem volt határozatképes. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
  
 



101/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a 
Gazdasági, településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével – megtárgyalta 
a városi közvilágítási hálózat bővítésével kapcsolatos előterjesztést. 
A képviselő-testület jóváhagyja a Vértanúk u. mögötti garázssoron, a KRESZ Parkban, valamint 
a Majális téren megvalósítandó közvilágítás bővítés beruházásokat. A 2014. évi közvilágítási 
fejlesztések összköltségét 4.594 eFt-ban határozza meg, melyhez a forrásokat a 2014. évi 
költségvetéséről szóló 5/2014.(III.07.) számú Költségvetési Rendelet alapján az alábbiak szerint 
biztosítja: 
 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „Közvilágítás fejlesztési igények” előirányzat 
terhére 3.500 eFt-ot, 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági 
felülvizsgálata” előirányzat terhére 594 eFt-ot, valamint 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „Városi felújítási keret” előirányzat terhére 500 
eFt-ot 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésekre vonatkozó 
vállalkozási szerződéseket aláírja. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változást a költségvetési rendelet 
soron következő módosítása során vezesse át. 
 

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

 
 
 

13. sz. napirend 
 
A komlói 2468. hrsz. alatti híd műszaki állapota 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság nem volt határozatképes. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 



102/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, 
jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása 
figyelembevételével – megtárgyalta a komlói 2468. hrsz. alatti híd műszaki állapota tárgyú 
előterjesztést. 
 

A képviselő-testület a tárgyi híd felújítását 1.211.250.-Ft+ÁFA összeggel jóváhagyja. 
A felújításhoz a bekerülési költség 50%-ának megfelelő bruttó 769.144.- Ft-ot biztosít 
a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „városi felújítási keret” terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú vállalkozási szerződés aláírására. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős:   Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

14. sz. napirend 
 
Helyi választási bizottság tagjainak választása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot és a tagok nevét együttesen szavazásra bocsátotta, melyet a 
képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

103/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta Komló város helyi választási bizottságának tagjaira, 
póttagjaira tett javaslatot. 
 
A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint választja 
meg: 
 
Tagok: Lóránt Ákos 
  Varga Tiborné 
  dr. Németh Gábor 
 
 



Póttagok: Elter Ottóné 
Feketéné Móró Erzsébet 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott helyi választási bizottság tagjai, 
póttagjai eskütételének megszervezéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

15. sz. napirend 
 
ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” pályázat benyújtása 
 
Előadó:  Polics József polgármester 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pályázati kiírás megjelent, de a kitöltő 
program még nem áll rendelkezésre. A tervek szerint szeptember közepére meg lesz. A kiírás 
szerint a járási székhelyhez tartozó települések számától függően lehet minimális vagy maximális 
összegre pályázni. Komló a 20 településsel a 15 milliós és 22 milliós kategóriába esik. A 
pályázati programot 2015. szeptember 30-ig kell megvalósítani. A határozati javaslat kiosztásra 
került. 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

104/2014. (VIII.14.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester szóbeli előterjesztése alapján, 
a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 
ÁROP -1.A.3.-2014 kódszámú, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” pályázat benyújtása című napirendet, és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1. A képviselő-testület pályázatot nyújt be az ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú, „Területi 

együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban” című kiírásra, a komlói járás településszáma alapján a kiírás szerinti 1. 
kategóriában. A pályázat alapvető célja a társadalmi felzárkóztatást segítő és a helyi 
esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – járásszékhely települések által 



ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával a járáson belüli helyi szereplők 
közötti területi együttműködés kialakítása és megerősítése. 
 

2. A Képviselő-testület a kategóriában elnyerhető legmagasabb, 22 millió forint, 100%-os 
támogatási intenzitású összeg elnyerésére pályázik. 
 

3. A Képviselő testület nyilatkozik, hogy: 
- Komló Város Önkormányzata rendelkezik hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, 
- pályázatnyertesség esetén a megvalósítás során az előírt körben és mértékben 

együttműködik a Türr István Képző és Kutató Intézettel, 
- a járási szintű együttműködés erősítése céljából a járáshoz tartozó összes önkormányzatot 

tájékoztatja az együttműködés lehetőségéről, és a részvételi szándékát jelző 
önkormányzatok közül legalább a támogatható tevékenységek cím alatt meghatározott 
minimum számú önkormányzatot bevonja a program végrehajtásába, 

- a szakmai program nincsen átfedésben a pályázati kiírás szerinti kizáró pályázatokkal. 
 

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pontos szakmai program 
kidolgozására, minden szükséges nyilatkozat megtételére és szerződés aláírására. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Komlói Napok rendezvénye 2014. 
szeptember 5-6-7-én lesz. A program összeállt, mely az önkormányzat és a Közösségek Háza 
honlapján is megtalálható. A meghívók már postázás alatt vannak. Arra kért mindenkit, hogy a 
Komlói Napok rendezvényein minél többen vegyenek majd részt. Kiemelt programként említette 
a Bányász Emlékhely avatását, melyre szeptember 06-án 15.00 órakor kerül sor. Az 
önkormányzati választás késői időpontja miatt várhatóan a következő képviselő-testületi ülés 
2014. szeptember 25-én lesz megtartva. Megköszönte a részvételt, további szép napot kívánt. A 
képviselő-testületi ülést 15 óra 57 perckor bezárta. 
 

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


