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

2014. december 4-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, Molnár Zoltánné munkahelyi elfoglaltsága miatt 
később érkezik, Gerencsér Ágnes külföldön tartózkodik, Mink Ernő munkahelyi elfoglaltsága 
miatt hiányzik. A képviselő-testületi ülést 9 óra 04 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, 
hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangszalagon és írásban történik. 
 
Új napirend felvételére tett javaslatot: 29. számú napirendként, az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) 
pontjára figyelemmel zárt ülésen történő tárgyalásra javasolta felvenni a Döntés a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági tagjainak megbízatásáról és a Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. ügyvezetéséről. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, egyhangúlag 
elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó:  Polics József 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy pótlólag került kiküldésre a polgármesteri 
és alpolgármesteri tevékenységről végzett beszámoló. 
 
Jelzés érkezett a gazdasági és településfejlesztési bizottságtól, hogy a szervezeti és működési 
szabályzat VI. számú függelékében tévesen került rögzítésre a bizottsági ülés időpontja, a helyes 
időpont kedd 14.45 óra. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az SZMSZ-ben rögzített 
helyszín nem felel meg a bizottsági ülések zavartalan lebonyolítására, ezért kérték, hogy a 
bizottsági ülések helyszíne a nagyterem lehessen. 
 
Javasolta, hogy a beszámoló határozati javaslata egészüljön ki az alábbiak szerint: 
 
„A Gazdasági és településfejlesztési bizottság ülésének időpontja a testületi ülés hetében kedd 
14.45 óra, II. emeleti nagyterem. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a 
szervezeti és működési szabályzat VI. sz. függelékén vezettesse át.” 
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dr. Barbarics Ildikó  tájékoztatást kért arról, hogy a társasházak lakói hogyan fogadták a 
tulajdonosi háttérfelelősségről szóló döntést, mely a vízdíjtartozásokkal kapcsolatos. A vasasi 
külfejtés újranyitása kapcsán végzett tárgyalásokról is érdeklődött.  
 
Polics József elmondta, hogy egy szövetkezetnél volt kifogás a Vörösmarty u. 35. sz. alatt, az 
elnök nem értett egyet a képviselő-testület által jóváhagyott döntéssel. Egy bérlő nem írta alá a 
megállapodást. A jövő héten pedig az utolsó társasháznál is befejeződik a megállapodások 
aláírása. Az augusztusi képviselő-testületi döntést nagy többségben a társasházak és a bérlők 
támogatták. A megállapodásoknak megfelelően a Vízmű folyamatosan gondoskodik a kártyás 
mérők beszereléséről. Valószínűleg ezzel lezárható a korábbi időszak és garantálható lesz, hogy a 
hátralékok nem fognak halmozódni.  
 
Egy évtizednyi szünet után ma újranyitnak a Mecsekben egy bányát. Jó hír ez a városnak és 
Pécsnek, hiszen Komló és Pécs akkor volt igazán erős, mikor a nehézipar erős volt, mely 
szorosan kapcsolódott a bányászati tevékenységhez. Komló Város Önkormányzata a térségben 
található gazdasági és politikai szereplőkkel együtt mindent megtettek annak érdekében, hogy a 
bányanyitás bekövetkezzen. 15 ezer tonna/ év termeléssel indul újra a vasasi külfejtés, ezzel 
Baranya és azon belül Komló fellendülésére számítanak. Jelenleg 3 millió megkutatott szén 
található Vasason. Ez egy lépés a nagyobb, kiterjedtebb bányászat irányába, mely a Kormány 
céljaival is összhangban van. Komló a maga részéről, ehhez folyamathoz nagyon sokat tett azzal, 
hogy önkormányzati, kormányzati, kamarai és minden gazdasági szereplő támogatásával 
megindulhatott a vájárképzés. A Mecseki Bányászati Klaszter december 10-én tartja ülését, 
amelynek napirendjén szerepelnek ezek a témák. Többek között szó lesz a szén vegyészeti 
hasznosításáról, amelyről naponta több tanulmányt küldenek. A szakemberek majd kiválasztják a 
legmegfelelőbbet, ami meg fogja alapozni a vasasi és mázai szénhasznosítási lehetőségeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a 
képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

131/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
 

− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ülésének jegyzőkönyvében 
foglaltakat, 

− a pályázatok, peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót, 

− a tervezési keret felhasználásáról szóló beszámolót, 
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− a Komlói Temetkezési Kft. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót, 

− a Vis Maior támogatási igény benyújtásáról szóló tájékoztatót, 

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

− a Komló-Víz Kft. hiteléhez kapcsolódó készfizető kezességről szóló tájékoztatót. 

 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság ülésének időpontja a testületi ülés hetében kedd 
14.45 óra, II. emeleti nagyterem. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a 
szervezeti és működési szabályzat VI. sz. függelékén vezettesse át. 

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határid ő: 2015. január 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

2. sz. napirend 
 
2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés pótlólag került kiküldésre. A 
könyvvizsgáló nem tudott megjelenni az ülésen. 
 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a 
határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Hegedüs Norbert elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a módosítást. Tekintettel 
arra, hogy még nincs végleges döntés az – régi nevén –ÖNHIKI-ről, ezért A, B, és C verzióval 
készült a Pénzügyi Iroda a módosításhoz. Bízik abban, hogy az „A” változat fog érvényesülni. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen, 3 
nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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132/2014. (XII.4.) sz. határozat 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az illetékes bizottságok javaslatainak 
figyelembevételével – a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (20) bekezdésében foglalt 
felhatalmazással összhangban az alábbi saját hatáskörű rendeletmódosítások végrehajtására 
hatalmazza fel a polgármestert: 
 
A./ Amennyiben a kiegészítő működési támogatási kérelmünk teljes összegben jóváhagyásra 
kerül, úgy felhatalmazza a polgármestert a megemelt adóbevételi előirányzatokhoz képest elért 
többlet bevétel a fejlesztési mérleg kiadásainak előirányzat-maradvány zárolása, valamint az 
önkormányzat dologi jellegű előirányzatainak zárolásán alapuló szükséges mértékű adóbevételi 
összeg működésből fejlesztésbe történő átcsoportosítására a jelen rendeletmódosításban nem 
rendezett hiány kezelése érdekében.  
 
B./ Amennyiben nem kerül jóváhagyásra, illetve leutalásra önkormányzatunk részére a kért 
kiegészítő működési támogatás, úgy az A./ pontban felsorolt intézkedéseken felül a képviselő-
testület egyetért a peres ügyek céltartalék 130 MFt összegű zárolásával. Elrendeli a pénzbeni 
juttatások előirányzat-maradványának a tény kiadási és bevételi számok figyelembevételével 
történő zárolását az ellátások zavartalanságának biztosítása mellett. A fenti tételek felett 
zárolandó összeget az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal és a GESZ költségvetése 
terhére kell biztosítani. A zárolás fedezetének biztosítása érdekében a decemberi 
intézményfinanszírozás csökkentett kiutalását rendeli el. A csökkentés nem veszélyeztetheti a 
személyi jellegű juttatások kifizetését és az intézmények folyamatos működését. 
 
C./ Amennyiben a költségvetésben szereplő összegnél alacsonyabb összegű kiegészítő 
működési támogatás kerül jóváhagyásra és leutalásra, úgy annak felhasználására a támogatói 
okiratban foglalt célok betartásával kerülhet sor. A különbözet rendezése érdekében az A./ 
pontban foglalt intézkedéseken túlmenően a B./ pont szerinti intézkedések részleges végrehajtását 
hagyja jóvá azzal, hogy azt csökkentett mértékben és lehetőleg az intézményi költségvetések 
csökkentése nélkül kell végrehajtani.  
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak végrehajtásáról 
az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számoljon be.  
 
3. Mind a támogatás teljes, mind részleges megítélése esetén felhatalmazza a polgármestert, 
hogy amennyiben előirányzati oldalról a fedezet biztosítható, úgy a Városgondnokság 
intézménynek pótlólagos útkarbantartási feladatok fedezetének biztosítására 12 MFt-ot 
biztosítson az intézmény dologi előirányzatainak megemelésével.  
 
Határid ő: 2014. december 31. illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
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Majd szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 8 igen, 3 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

18/2014. (XII.4.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.)  SZÁMÚ 
RENDELET (a 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: 5 125 780 eFt-ra 
b./ kiadás főösszege: 5 175 506 eFt-ra 
módosul 
c./ hiány összege 49 726 eFt 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város 
felhalmozási bevételei és kiadásai: 
a./ bevétel főösszege: 550 257 eFt-ra 
b./ kiadás főösszege: 599 983 eFt-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 49 726 eFt 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város 
működési bevételei és kiadásai: 
a./ bevétel főösszege: 4 575 523 eFt-ra 
b./ kiadás főösszege:  4 575 523 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 1 605 654 eFt 

2. munkaadókat terhelő járulékok 348 717 eFt 

3. dologi jellegű kiadások 1 245 638 eFt 
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4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  599 983 eFt 

5. speciális támogatások 0 eFt 

6. egyéb kiadások 1 375 514 eFt 

8.  költségvetési létszámkeret 337,5 főben állapítja meg 
9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 800 főben állapítja meg. 
 
 

2. § 

 
 
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 202 561 eFt-ra változik.  
 
 - működési céltartalék 202 561 eFt 
 - működési általános tartalék 0 eFt 
 
 

3. § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2014. december 4. 
 
 
    dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
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3. sz. napirend 
 
A helyi adórendelet módosítása adómentességek megadása céljából 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
Polics József elmondta, hogy az utolsó pillanatban érkezett meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara véleménye, melynek lényege, hogy üdvözlik a 2,5 millió forintos vállalkozási 
szintű adóalappal rendelkező adózók körében a helyi iparűzési adómentességet, melyet az 
önkormányzat továbbra is fenn kíván tartani. Egyben örülnek a Jánosi Engel Adolf kastély új 
tulajdonosának nyújtott átmeneti építményadó mentességnek.  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  támogatja az adómentességet. Javasolja, hogy a képviselő-testület évente 
vizsgálja felül, mi történik a kastély területén az adómentesség további fenntartása érdekében, 
elérve azt a célt, hogy eredményes munka, állagmegóvás, ill. javulás történjen.  
 
Pálfi László örül neki, hogy közel ezer vállalkozásnak tudnak ilyen módon segíteni.  
 
dr. Barbarics Ildikó  javaslata, hogy a kastély tulajdonosát céljainak megismerése érdekében a 
polgármester úr hívja meg képviselő-testület testületi ülésre, vagy beszélgetésre.  
 
Schalpha Anett üdvözölte, hogy a kastélyt egy építési vállalkozó vásárolta meg és komoly 
szándéka a felújítás. Állagmegóvás szempontjából a tetőt megerősítették, üvegezési és takarítási 
munkálatok történtek. A tulajdonos több lehetőséget is megemlített, ami a kastély sorsát 
determinálhatja. További céljainak elérése érdekében adómentességgel segíti őt a képviselő-
testület. Tervei megvalósulása esetén talán a későbbiekben még egy munkahely-teremtési 
támogatás is felvetődhet.  
 
Polics József már tárgyalt a tulajdonossal, aki szintén építész. Jól látható, hogy komoly 
beruházásra készül a további állagmegóvás érdekében. A tulajdonosnak jelenleg több elképzelése 
van az ingatlan hasznosítását illetően, melyek a kastély előnyére, a foglalkoztatás javítására, a 
környezet szebbé tételére szolgálnak. Természetesen meg fogja hívni egy képviselő-testületi 
ülésre a jövőben. Az adómentességek és adókedvezmények megállapításakor az adóhatóságnál 
írott kötelesség a folyamatos ellenőrzés. A képviselő-testület ilyen jellegű segítsége, csak 
morzsányi ahhoz képest, amilyen nagy beruházásról van szó. Az ellenőrzést nem tartja 
indokoltnak külön rögzíteni. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
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19/2014. (XII.4.) 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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara véleményének kikérésével 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) 4. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
(4) „Mentes az építményadó alól az a magánszemély tulajdonában lévő, országosan védett 

műemlékké nyilvánított nem lakás építmény, amely nem szolgál tartós üzleti, vállalkozási 
célt.” 
 

2.§ 
 
A Rendelet a következő alcímmel és 21/A. §-sal egészül ki: 
 

 „Adómentesség 
21/A.§ 

 
Mentes a helyi iparűzési adó alól a Htv. 39/C. § (2) bekezdésében foglalt vállalkozó 
akinek/amelynek (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.” 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2014. december 4. 
 

 
 
     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 
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4. sz. napirend 
 
A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Szociális és egészségügyi bizottság a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  a mellékvízmérők cseréjével kapcsolatban arról érdeklődött, milyen 
akadálya van annak, hogy tovább folytatódjon a csere. A jogszabályok alapján nem látta ennek 
akadályát. Megkérdezte, milyen mértékben vették igénybe a lakók ezt a szolgáltatást és hány 
rászoruló volt, akit ebben segítettek. A rendelet 19 § (2) bekezdés d) pontja miért került 
hivatkozásra az előterjesztésben? 
 
dr. Lassan Krisztina elmondta, hogy tavaly nem került sor a mellékvízmérők cseréjére, jövőre 
pedig szándékában áll a cégnek egyre nagyobb számban kicserélni, de az a forrás, amit erre 
elkülönítettek egyelőre nem elegendő. A cég pedig azt kérte, hogy ezeket a paragrafusokat 
helyezzék hatályon kívül. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mellékvízmérők nem a szolgáltatók tulajdonában 
vannak, hanem magántulajdonban. A képviselő-testület egyedi döntése alapján volt olyan év, 
amikor külön források lettek erre elkülönítve. Ha a testület erre forrásokat tud biztosítani, akkor a 
későbbiekben is megteheti ezt, azonban ezeket a forrásokat egyelőre nem látni. 
 
dr. Barbarics Ildikó  úgy értelmezte, hogy tavaly nem volt ilyen csere, jövőre pedig sok várható, 
nyílván több a rászoruló. Ezt a szociális ellátási formát ezért kiveszik a rendeletből. Az említett 
19 § (2) bekezdés d) pontja akkor a tüzelőre vonatkozik? A mellékvízmérők cseréjét indokoltnak 
tartja megtartani a rendeletben a sok rászoruló miatt. 
 
dr. Lassan Krisztina egy bekezdésben indokolta meg azokat a szakaszokat, melyek hatályon 
kívül helyezése szükséges, de ezek nem függnek össze a mellékvízmérők cseréjével. Nincs 
lezárva a mellékvízmérő cseréjének, költségeinek támogatása témakör, csak ott a szociális 
rászorultság alapja az, hogy az ügyfél lakásfenntartási támogatásban részesüljön. Jelenleg a 
szociális ellátások rendszere nagy átalakulás előtt áll, – például a lakásfenntartási támogatás, ezen 
a néven, ebben a formában lehet, hogy jövőre már nem lesz, hanem települési támogatássá alakul 
át, – ezért a jövő év elején teljesen új szociális rendeletet kell alkotniuk. A későbbiekben – 
egyetértve a Vízmű képviselőivel – erre a témakörre vissza fognak térni.  
 
Polics József hozzátette, hogy a képviselő-testület majdani döntésének megfelelően az újonnan 
kialakuló szociális támogatásokról szóló rendeletben a kártyás vízmérők feltöltését is szociális 
alapon fogja támogatni a testület. A téma 2015. I. negyedévben újból visszakerül a képviselő-
testület elé.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

20/2014. (XII.4.) 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. §  

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátási 
formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 32/2013 (XI.29.) számú önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A 10.000,- Ft feletti összegű és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott indok alapján 
megállapított önkormányzati segély felvétele esetén a kifizetéstől számított 15 napon belül a 
jogosult köteles igazolni az ellátás felhasználását. Amennyiben a jogosult igazolási 
kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátás felhasználásának igazolására nyitva álló határidő 
lejártát követő egy éven belül benyújtott önkormányzati segély iránti kérelmét – a temetési 
költségekhez történő hozzájárulás és a szociális kölcsön kivételével – érdemi vizsgálat nélkül 
el kell utasítani. Amennyiben az adós vagy adóstársa a szociális kölcsön visszafizetésének a 
visszafizetési határidő lejártáig nem tesz eleget, önkormányzati segély iránti kérelmét érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani.” 

 
2. § 

A Rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Kihűlés és fagyhalál veszélyeztetettségének észlelése esetén az azt észlelő jelzőrendszer 
tagjainak javaslata alapján a szociális célú tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indulhat. A 
hivatalból indult eljárás esetén a szociális célú tűzifa juttatás megállapításának rendeletben 
meghatározott feltételeitől el lehet tekinteni.” 
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3. § 

 
A Rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A szociálpolitikai kerekasztal negyedévente legalább egy alkalommal ülést tart, üléseit az 
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke hívja össze. Krízishelyzetben, nagyobb horderejű 
változások, jogszabály módosítások megvitatása érdekében rendkívüli ülést kell összehívni.” 
 

4. § 

A Rendelet 
1. 4. § (1) bekezdésében a „(a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)” szövegrész 
helyébe a „(a továbbiakban: Hivatal)”szöveg,  
2. 8. § (1) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Komló Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” szöveg, 
3. 10. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalt” szövegrész helyébe a „Hivatalt” 
szöveg, 
4. 13. § (6) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész 
helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szöveg, 
5. 18. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalban” szövegrész helyébe a 
„Hivatalban” szöveg, 
6. 21. § (4) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész 
helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szöveg, 
7. 23. § (1) és (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 
„Hivatal” szöveg, 
8. 23. § (3) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész 
helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szöveg, 
9. 28. § (5) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szociális Szolgáltató Központja” szövegrész helyébe a „Komló Térségi Integrált Szociális 
Szolgáltató Központ” szöveg, 
10. 29. § (1) bekezdés b) pontjában a „Polgármesteri Hivatalnak” szövegrész helyébe 
a „Hivatalnak”, a 29. § (2) bekezdésében „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 
„Hivatal” a szöveg,  
11. 30. § (2) bekezdés a) pontjában az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” 
szövegrész helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság”, a 30. § (2) bekezdés b) 
pontjában „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” a szöveg, 
12. 47. § (1) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának” szövegrész helyébe a „Komló Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat”, a 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában 
„Polgármesteri Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Hivatalnak”, a 47. § (1) bekezdés c) 
pontjában és a 47. § (2) bekezdésébe a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 
„Hivatal” szöveg 
lép. 
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5. § 

 
Hatályát veszti a Rendelet  

1. 8. alcíme és 14-15. §-a, 
2. 19. § (2) bekezdés d) pontja. 

 
6. § 

 
Ez a Rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2014. december 4. 
 
 

   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 

 
 
 

5. sz. napirend 
 
Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Mánfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a tegnap tartott ülésén – az Mötv. által biztosított lehetőségével élve – 
felülvizsgálta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatali megállapodásban foglaltakat és 
egyhangúlag úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja azt. A közös hivatal szervezetét és 
működését érintő valamennyi előterjesztést megismerte a mánfai képviselő-testület és 
egyhangúlag támogatja. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendelet elfogadását javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
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21/2014. (XII.4.) sz. rendelet 
 

Az igazgatási szünetről 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a 
Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó 
közszolgálati tisztviselőkre és ügykezelőre, valamint munkavállalóra (a továbbiakban együtt: 
dolgozó) terjed ki. A rendelet hatálya – a közös hivatalt fenntartó önkormányzat egyetértésével – 
kiterjed a Hivatal munkajogi állományába tartozó, Kirendeltségen szolgálatot teljesítő 
közszolgálati tisztviselőkre és ügykezelőre, valamint munkavállalókra is. 
 

2.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kormány ajánlásának figyelembe vételével, 
abból a célból, hogy az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére a törvényben előírt rendes 
szabadság megfelelő módon kiadásra kerülhessen – évente rendszeresen, két időszakban 
igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint: 
 

a) nyári igazgatási szünet: első napja július 31-e hetének hétfője, utolsó napja az azt követő 
hét utolsó munkanapja; 

 
b) téli igazgatási szünet: első napja az év december 24-e hetének hétfője, utolsó napja a 

következő év első munkanapját megelőző munkanap. 
 

3.§ 
 

(l) A 2. §-ban meghatározott igazgatási szünetek időtartama alatt a jegyző a dolgozó részére 
legalább tíz munkanap alapszabadságot ad ki.  
 
(2) A jegyző – a szabadságolási terv alapján – az igazgatási szünet időszakára figyelemmel 
határozza meg a kiadásra kerülő szabadságot.  
 
(3) Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság egésze 
kiadható.  
 

4.§ 
 

(l) Az igazgatási szünetek 2. §-ban meghatározott határnapjai között az ügyfélfogadás a Hivatal 
minden szervezeti egységében szünetel.  
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(2) A kötelezően, folyamatosan ellátandó feladat- és hatáskörök tekintetében a törvényben előírt 
ügyintézést biztosítani kell.  
 
(3) Gondoskodni kell arról, hogy az önkormányzati feladatellátás – ide értve az önkormányzati és 
társulási szervezetek, intézmények, és a közszolgáltató szervezetek, cégek által ellátott 
feladatokat is – az igazgatási szünet miatt ne szenvedjen hátrányt.   
 
(4) Biztosítani kell az állami, az államigazgatási és a pályázatkezelő szervekkel való folyamatos, 
szükséges mértékű kapcsolattartást, az intézményi és közszolgáltató cégek közötti koordinációt és 
a beruházások folyamatosságát.  
 
(5) A feladat- és hatáskörök ellátását ügyeleti rendben, illetve egyéb célravezető módon kell 
biztosítani. Az igazgatási szünetben a munkarendet a jegyző állapítja meg a polgármesterrel 
egyeztetett módon. Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző intézkedése alapján a postai 
küldemények átvétele – a törvényi határidők figyelembe vételével – szünetelhet, és számlák 
befogadása és kifizetése is felfüggeszthető. 
 

5.§ 
 

(1) A jegyző a polgármester felhívására vagy saját hatáskörében eljárva – kivételesen, szükség 
esetén – köteles az ügyfélfogadást elrendelni és biztosítani az igazgatási szünet időszaka alatt 
egyéb ügykörökben, akár a hivatal egy szervezeti egységét érintően is. A jegyző ebben az esetben 
köteles az érintett ügyfeleket soron kívül tájékoztatni, és a következő testületi ülésen írásbeli 
tájékoztatást adni intézkedése szükségességének indokolásával a Képviselő-testület tagjainak. 
 
(2) A település lakosságát és az érintett szervezeteket az igazgatási szünet kezdete előtt legalább 
15 nappal megfelelő módon tájékoztatni kell.  
 

6.§ 
 
Ez a rendelet 2014. december 5-én lép hatályba.  
 
Komló, 2014. december 4. 
 
 

          dr. Vaskó Ernő                              Polics József   
              címzetes főjegyző                   polgármester 
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6. sz. napirend 
 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának 
egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
 
Előadó:  Polics József   polgármester 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

22/2014. (XII.4.) sz. rendelet 
 

a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 
jogviszonyának egyes kérdéseiről 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint 237. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
1. § 

(1) E rendelet hatálya a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők (a továbbiakban együtt: 
köztisztviselők) közszolgálati jogviszonyára terjed ki. A rendelet hatálya – a közös hivatalt 
fenntartó önkormányzat egyetértésével – kiterjed a Kirendeltségen szolgálatot teljesítő 
köztisztviselőkre, valamint munkavállalókra is. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a polgármesterre, az alpolgármesterre valamint a Munka 
Törvénykönyve szerinti munkavállalókra is megfelelően alkalmazni kell. 

 
2. A köztisztviselő díjazása 

 
2. § 

A Hivatal köztisztviselője  
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának, 
b) középfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának 

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult. 
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3. § 
(1) A Hivatali szervezetben az irodavezetői megbízás osztályvezetői szintnek felel meg. 
(2) A Hivatal irodavezetője alapilletményes 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői 

illetménypótlékra jogosult. 
 

4. § 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselők részére a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak alapján személyi illetményt állapíthat meg. 
 

3. A köztisztviselőnek adható juttatások 
 

5. § 
(1) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi szociális, jóléti, kulturális és 

egészségügyi juttatások, támogatások adhatók: 
a) törvényben szabályozott cafetéria juttatás, 
b) törvényben szabályozott, a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-

hozzájárulás, 
c) lakásépítési, -vásárlási kamatmentes kölcsön, 
d) kegyeleti támogatás, 
e) egyösszegű – vissza nem térítendő – gyermekszületési támogatás, 
f) illetményelőleg, 
g) köztisztviselők napi juttatás, 
h) tanulmányi, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 
i) számítógéppel dolgozó köztisztviselők részére szemüveg (kontaktlencse) 

készítésének díjához – vissza nem térítendő – hozzájárulás, 
j) a hivatal egységes közszolgálati szabályzatában meghatározott köztisztviselők 

részére helyi utazási bérlet díjának megtérítése, 
k) a nem komlói állandó lakóhellyel rendelkező köztisztviselők részére utazási 

költségtérítés. 
(2) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a költségvetés keretei között 
az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg. 
 

(3) A szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások és támogatások céljára a 
költségvetésben évente fedezetet kell biztosítani, amely más célra nem használható fel és 
nem csoportosítható át. 

(4) A jegyző a mindenkori költségvetési rendelet és a vonatkozó központi jogszabályok keretei 
között az egyéb személyi jellegű juttatások előirányzata terhére juttatásokat állapíthat meg. A 
juttatások megállapítása során meghatározott keretösszeget terheli a juttatásokkal 
kapcsolatban kifizetendő munkáltatót terhelő adó és járulék összege. 
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4. Záró rendelkezések 
 

6. § 
(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.22.) 

önkormányzati rendelete. 
 

Komló, 2014. december 4. 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 
 

7. sz. napirend 
 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
Ügyrendjének elfogadása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér József véleménye, hogy ez a szabályozás arra hivatott, hogy a város lakosságát 
hatékonyabban szolgálják. Megemlítette, hogy a mozgáskorlátozottak az Eszperantó tér felől 
nehezített körülmények között jutnak el a liftig. Mivel a lift ki van kapcsolva, kapucsengő 
felszerelését javasolta az ajtóra, amelyen lift igényük esetén jelezhetnek a porta felé.  
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2015. január 1-től kísérleti regisztrációs 
ügyfélszámlálási rendszert alakítanak ki. Szerdai napokon 7.30-17.30-ig, pénteki napokon 7.30-
12.00 óráig tart az ügyfélfogadás. Fél évig figyelemmel kísérik az ügyfelek nyitvatartási igényeit, 
azután értékelik majd. 
 
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: 
 

133/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Komlói Közös Önkormányzati 
hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének elfogadása” című előterjesztést. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend városi honlapon történő 
megjelentetéséről gondoskodjon, az ügyfélfogadási rend változásáról a lakosságot tájékoztassa. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

8. sz. napirend 
 
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 
 
Előadó:  dr. Makra István Edéné bizottsági elnök 
 
dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a kötelezettségének minden képviselő eleget tett és 
határidőre a vagyonnyilatkozatot leadta.  
 
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: 
 

134/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján – 
megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi, valamint a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kérelem benyújtására vonatkozó 
kötelezettségek teljesítéséről tájékoztatóját. 
 
 

9. sz. napirend 
 
HEP fórum létrehozása, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 
Előadó:  Polics József   polgármester 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. György Zóra érdeklődött a helyi esélyegyenlőségi program működéséről. 
 
Laho Andrea ismertette, hogy tavaly a képviselő-testület elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot, melynek felülvizsgálatát egy fórumnak kell biztosítani. Ezért a Helyi 
Esélyegyenlőségi Fórum most alakulna meg a képviselő-testület elfogadásával. Feladata a leírtak 
szerint egyrészt a Helyi Esélyegyenlőségi Program vizsgálata, másrészt az ehhez kapcsolódó 
feladatok koordinálása lesz. 
 
György Zóra jónak tartja HEP fórum létrehozását, szükségesnek tartja az intézkedési terv 
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alapjait a gyakorlatban való jó működéshez. Milyen tervük van a továbbiakban? 
 
Laho Andrea elmondta, hogy a HEP-nek része az intézkedési terv. A HEP fórum feladata 
elsődlegesen az intézkedési terv folyamatos nyomon követése, felülvizsgálata. A honlapon 
megtalálható az esélyegyenlőségi program, mely tavaly készült el. 
 
Polics József jó munkát kívánt a HEP csapatának. 
 
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: 
 

135/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a szociális és egészségügyi 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „HEP fórum létrehozása, 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása” című előterjesztést. 
 
1) A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) 

Intézkedési Terve megvalósítása érdekében HEP fórumot hoz létre, melynek 
résztvevői: 
I. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és 

gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 
32/2013. (XI.29.) számú rendelet 30. §-ában meghatározott „Szociálpolitikai 
Kerekasztal”, melynek tagjai: 

1.)  Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, 
2.) Közös Önkormányzati Hivatal illetékes irodavezetői, 
3.) Komló Város Önkormányzat területén szociális intézményt működtető 

fenntartók, 
4.) a szociális intézmények vezetői, 
5.) a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete Körzeti Csoportjának 

képviselője, 
6.) a Baranya Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Komlói Csoportjának 

képviselője, 
7.) a Nagycsaládosok Komlói Egyesületének képviselője, 
8.) a Caritas képviselője, 
9.) a Vöröskereszt képviselője. 

II.  Ifjúsági Kerekasztal vezetője; 
III.  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületének képviselője; 
IV.  Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Munkaügyi Központjának 

képviselője; 
V. Komlói Városi Óvoda vezetője; 
VI.  Komlói Rendőrkapitányság képviselője; 
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VII.  Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. 
 
2) A képviselő-testület a HEP fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 

3) Utasítja a jegyzőt, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül 
esélyegyenlőségi munkatárs kijelöléséről, a feladatnak az érintett munkaköri 
leírásában történő szerepeltetéséről gondoskodjon. 
 

4) A képviselő-testület a HEP felülvizsgálatával és esetleges módosításával kapcsolatos 
hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza. 
 

5) Utasítja a jegyzőt, hogy a hatáskör átruházását a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendelet soron következő módosításakor vezettesse át. 

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

10. sz. napirend 
 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
Meghívott:  Kaluzsa Tamás  ügyvezető 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Pista József felháborítónak tartja a kormány tervét. Szerinte emberi méltóságot sértő, amit 
terveznek a szociális temetéssel kapcsolatban, ugyanis a sírhely megásását, a halott mosdatását, 
öltöztetését a szeretteknek kell elvégezni. Érdeklődött, hogy a kormány miért húzza ilyen sokáig 
a törvénykészítést. 
 
 
Polics József jelenlegi ismeretei szerint a december 31-én lejáró határidőt meghosszabbítják. 
Véleménye, hogy falun régen is működött ez a megoldás, ez egy lehetőség a szegényebb 
embereknek, de nem kötelező. Jogi problémák miatt húzódik a kérdés. Rendezettebb családi 
körülmények között nem szoktak ilyen problémák adódni, a rendezetlenség pedig káoszt okozhat 
egy haláleset kapcsán, ezért húzódik még mindig. Attól is függ, hogy a Kormány milyen 
javaslatot fog tenni a Parlamentnek, illetve a hozzá kapcsolódó kormány-, és miniszteri 
rendeletek hogyan fogják szabályozni ezt a kérdést.  
 
 
Pista József nem fogadta el a választ.  
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Schalpha Anett megjegyezte, hogy Mecsekfalun, Kisbattyánban, és Mecsekjánosiban a mai 
napig gyakorlat az, hogy az elhunytat lemosdatják, felöltöztetik, majd a hűtőházba vitetik. Nem 
azért, mert az ott lakóknak nincs rá pénzük, hanem mert még mindig bevett gyakorlat. Már részt 
vett olyan temetésen is Komlón, ahol a hozzátartozók ásták ki a sírhelyet, ők készítettek elő 
mindent, vitték a halottat a sírig, és temették el.  
 
Pista József véleménye, hogy itt nem erről van szó. Amikor a szociális szó a rákényszerülést 
jelenti, akkor azt valaki anyagilag nem engedheti meg magának. Kettőjük véleménye szerinti 
különbség, hogy van, aki rászorul a szociális temetésre és van, aki a szokás miatt alkalmazza. 
 
Shalpha Anett még hozzátette, éppen azért szociális temetés, mert nincs rá pénze. Ha van pénze, 
akkor megteheti, hogy a legdrágább temetést választja a szerettének.  
 
Polics József megjegyezte, hogy az interneten kellene utánajárni a köztemetésnek, melyet az 
önkormányzat hajt végre, nem kerül a hozzátartozónak pénzébe, de bizonyos korlátok között 
történhet. Jelenleg olyanról folyik vita, aminek el van tolva a határideje és ezért még nincs 
leszabályozva. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 11 igen, 1 nem 
szavazattal elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

23/2014. (XII.4.) sz. rendelet 
 

A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 34/2013. (XI.29.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép: 
 
„(2) Az 1-3 §. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXVIII törvény 1. §, 4. §, 5. §, 10. §, 11. § (3) bekezdése és a 24. § i) pontja hatálybalépésének napján 
lép hatályba.” 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Komló, 2014. december 4. 
 
 

     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző       polgármester 
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11. sz. napirend 
 
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
Meghívott:  Hegedüs István CNÖ elnök 
   Ábel János  NNÖ elnök 
   Sarkadi László  HNÖ elnök 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér József a határozati javaslattal egyetértett. Véleménye, hogy az Ukrán és Görög 
Nemzetiségi Önkormányzatnak meg kell köszönni az eddig elvégzett munkáját, amit sajnos a 
választások után már nem folytathatnak.  
Hegedüs Norbert elmondta, hogy 1994. óta működnek nemzetiségi önkormányzatok 
Magyarországon, mely egyedülálló a világban. Azóta az önkormányzatok közötti együttműködés 
sokat finomodott, jelenleg pedig teljes az összhang, csak a kötelező átvezetéseket kell 
végrehajtani.  
 
Polics József szerint is meg kell köszönni a Görög és Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
munkáját, amit Komló városáért tettek. Ígéretet tett arra, hogy bármilyen formát választanak a 
további működésükhöz, segítséget fognak kapni hozzá. Nagymértékben hozzájárultak Komló 
város gyarapodásához, mind kulturális, mind oktatási területen.  
 
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: 
 

136/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, továbbá a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével a komlói horvát, német és cigány nemzetiségi önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, a mellékelt együttműködési megállapodásokat jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a nemzetiségi önkormányzatok 
elnökeit a jóváhagyott megállapodások aláírására. 
 
Felhatalmazza a jegyzőt a megállapodásoknak a szervezeti és működési szabályzat VII. 
sz. függelékén való átvezetésére. 
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Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
   nemzetiségi önkormányzatok elnökei 
 
 

12. sz. napirend 
 
A munka és magánélet összehangolását segítő, helyi innovatív kezdeményezések Komlón 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó együttműködés kialakítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Szalai Gábor GEO Research Kft. képviseletében 
   Ábel János  NNÖ elnök 
   Deák Imre Komlói Polgárőr Egyesület elnöke 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. Makra István Edéné jónak tartja a pályázatot. Azt tudni kell, hogy nem reprezentatív 
felmérés volt, mert az utcákon készült azokkal az emberekkel, akik erről szívesen nyilatkoztak. 
Fontosnak tartja a civil szervezetek munkáját, melyek jól működnek, dicséretesen végzik 
feladatukat. 
 
Jégl Zoltán véleménye, hogy ez a pályázat sok embernek jót tett, ezért Komló lakóinak is jót fog 
tenni, hiszen értük van. A Civil Vezetők Fóruma jelenleg negyedik alkalommal ad lehetőséget a 
pályázat megismerésére. A pályázatban dolgozó munkatársak el tudják mondani, hogy az adott 
témakörökben mit tapasztaltak, milyen véleményük van a város lakóinak. A találkozókhoz 
örömmel adtak lehetőséget, de a beszámolóból hiányolta azt, hogy a Civil Vezetők Fóruma is 
részt vett a programban.  
 
Polics József elmondta, hogy a nem reprezentatív felmérés alapján kiderül a lakosság véleménye, 
ebből lehet dolgozni. A Hivatal ügyrendje, működése már ezekhez a véleményekhez 
kapcsolódóan alakul. Megköszönte a munkát az anyag összeállításában.  
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

137/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport-, 
valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembe vételével 
megtárgyalta a „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések 
Komlón” TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó együttműködések kialakítása 
tárgyú előterjesztést. 
 



 24

A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti együttműködési 
megállapodást és felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi szervezetekkel az 
együttműködési megállapodást aláírja: 
 

1.) Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat; 
2.) Nagycsaládosok Komlói Egyesülete; 
3.) Belső Tűz egyesület; 
4.) Komlói Polgárőr Egyesület; 
5.) Új nap Klub; 
6.) Hétdomb Természetbarát Egyesület 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

1. számú melléklet 
Együttműködési megállapodás 

 
Amely létrejött egyrészről:  
 
név: Komló Város Önkormányzat 
székhely: 
adószám: 
képviselő: 
(továbbiakban önkormányzat),  
 
másrészről: 
 
név: 
székhely:  
adószám: 
képviselő: 
(továbbiakban: együttműködő partner) (továbbiakban együtt: felek) között a mai napon 
és az alábbiak szerint: 
 

1. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek megállapodnak abban, hogy 
a „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések 
Komlón” című TÁMOP – 2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat kapcsán helyi szövetséget 
alakítanak, melynek keretében az önkormányzat és a civil szervezetek segítik 
egymás munkáját: elsősorban tájékoztatás, szakértői tevékenység, információcsere, 
pályázati partneri együttműködés kapcsán.  

2. Az együttműködő partner a „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi 
innovatív kezdeményezések Komlón” című TÁMOP – 2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat 
során a 2014-es évben egyeztetési és vélemény-nyilvánítási lehetőségeivel élve 
részt vett a pályázat egyes fázisainak kidolgozásában, véleményezésében személyes 
találkozók, megbeszélések és nyílt fórumok keretein belül. Az együttműködő 

partner továbbiakban is vállalja az ilyen jellegű egyeztetési és véleménynyilvánítási 
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szerepét az önkormányzattal közös célként fejlesztendő, egyeztetendő feladatokat 
érintően. 

3. A felek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen 
(meghatározott időközönként) információt cserélnek egymással a civil szervezetek 
működésének tapasztalatairól, a partnerség és információcsere minőségéről, továbbá 
kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

4. A felek a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják: 

a. Az önkormányzat vállalja, hogy az együttműködő partner véleményét a 
Komlón, a jövőben megvalósításra kerülő fejlesztésekről kikéri, 
szakértelmüket felhasználja és munkájukat segíti; számukra megfelelő 
tájékoztatást nyújt, amely a kölcsönösségen alapszik; 

 
b. Együttműködő partner vállalja, hogy az önkormányzat munkáját 

szakértelmével és humánerő-kapacitásával segíti, programok szervezésében, 
projektek kivitelezésében, valamint részt vállal a lakossági tájékoztatásból, 
céljainak megfelelően kétoldali kommunikációt biztosít a lakosság és az 
önkormányzat között. 

5. Ezen együttműködési megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a 
projekt lezárását követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért 
eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 
aláírták. 

 

Kelt: Komló, 2014. …………. 

 

………………………………………...............   ………….………………………................ 

 együttműködő partner képviselője        Önkormányzat képviselője 

 

Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen megállapodást a 
137/2014. (XII.4.) sz. határozatával jóváhagyta. 

 

 

___________________________   ___________________________ 

 címzetes főjegyző   P.H.       polgármester 
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13. sz. napirend 

 
Az 5. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  dr. Gábor Amália háziorvos 
 
dr. Gábor Amália nincs jelen az ülésen.  
 
A Szociális és egészségügyi 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: 
 

138/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Szociális 
és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 5. sz. háziorvosi 
körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
1.)  A Képviselő-testület jóváhagyja az 5. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási 

szerződésének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés 

módosításának aláírásáról gondoskodjon. 
 
3.)  A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított feladat-ellátási 

szerződések egy aláírt példányát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Területi 
Hivatala részére küldje meg. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

14. sz. napirend 
 
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
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Jégl Zoltán megkérdezte, hogy a polgármester úr kit tart ellenzékinek, kivel tárgyalt, és az 
ellenzék nevében ki tett javaslatot a delegálandó személyre.  
 
Pista József ugyanezt a kérdést tette fel. 
 
Polics József elmondta, hogy az ellenzék öt főből áll, a legnagyobb ellenzéki párt az MSZP. 
Velük alpolgármester asszony egyeztetett és kért javaslatot, mely az előterjesztésben szerepel. 
Javasolta, hogy alakuljon ellenzéki kerekasztal, ahol tárgyalhatnak egymással. 
 
Pista Józsefnek fenntartásai vannak a megkérdezettekkel kapcsolatban. Azt kéri, hogy kerüljön 
kijavításra melyik párt képviselőjével egyeztettek. 
 
Benke Nikolett tájékoztatta a képviselőket, hogy a frakció vezetőjét kérte fel javaslattételre egy 
személy delegálására. 
 
Jégl Zoltán nem tetszését fejezte ki az eljárással kapcsolatban, mert csak az MSZP tett javaslatot 
a személyre, nem pedig a teljes ellenzék.  
 
dr. Barbarics Ildikó  tisztázta, hogy őt, mint frakció vezetőt kérdezték meg, és a megtett 
javaslatát pedig fenntartja.  
 
Jégl Zoltán szintén kérte, hogy az előterjesztésben kerüljön kijavításra az „az MSZP frakció 
javaslatára” szövegrész az ellenzéki szó helyett.  
 
dr. Makra István Edéné kiemelte a napirend lényegét. 2015. január 15-éig a kérelmeket be kell 
adni, majd lesz egy megválasztott bizottság, aki ezek elbírálásáról dönteni fog. Reményei szerint 
ugyanúgy alakulnak majd az anyagi lehetőségek, mint az elmúlt években.  
 
Polics József elmondta, hogy a pályázattal kapcsolatban érdemi észrevétel nem történt. Az 
előterjesztés azon szöveges része, melyet kifogásoltak a képviselők: „ellenzéki” szó helyére „az 
MSZP frakció javaslatára„ szövegrész kerüljön. 
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy tanulmányozzák az SZMSZ-t. Kérte a kollégákat, hogy a 
honlapon is kerüljön javításra az előterjesztés szövege. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen, 
2 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

139/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a nem költségvetési szervek támogatására 
2015. évre kiírt pályázati felhívást. 
 

1.) A képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő tartalommal és feltételekkel pályázatot ír ki. 
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2.) A Képviselő-testület elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplő támogatási kérelem 

adatlapot, és egyben felkéri a polgármestert, hogy az adatlaphoz való hozzáférésről 
intézkedjen. 

 
3.) A képviselő-testület felkéri a bizottsági elnököket és Gerencsér Ágnes képviselőt, 

valamint Benke Nikolett alpolgármestert, hogy a beérkező támogatási kérelmek 
alapján készítsen javaslatot a nem költségvetési szervek keret-összegének felosztására. 
 

Felelős:  Polics József polgármester 
  Benke Nikolett alpolgármester 
Határid ő:  értelem szerint 
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2. sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM  
társadalmi szervezetek részére 

 
Igénylő szervezet neve:  _____________________________________  
  _____________________________________  
Címe:  _____________________________________  
Telefon, fax, e-mail:  _____________________________________  
Szervezet vezetőjének neve  
és címe (amelyen postai úton elérhető):  _____________________________________  
Szervezet alapításának éve:  _____________________________________  
Bírósági bejegyzési száma:  _____________________________________  
Számlaszáma:  _____________________________________  
Igénylő szervezet tevékenységi köre:  _____________________________________   
Igénylő szervezet taglétszáma:  _____________________________________  
 
2014. évben kapott támogatás összege:  ___________________  Ft 
2014. évi támogatásról elszámolt:  igen    nem   
2015. évben igényelt támogatás összege:  ___________________  Ft 
 
Alulírott pályázó a pályázati kiírásban rögzített feltételeket megismertem, és tudomásul veszem.  
Támogatott képviselője nyilatkozom, hogy a korábban benyújtott cégbírósági bejegyzésben és a 
szervezet működésében változás nem történt. 
 
___________ , 20__. ____________  hó  ____  nap 
 
 

 P. H.  _____________________  
 cégszerű aláírás 
 
* A pályázatot a jelen adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es 
oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2014. évi rövid beszámolót, valamint a 
2015. évi program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó 
program leírására.  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Az alábbi rovatot a pályázat kiírója tölti ki: 
 
A javasolt támogatás összege: _______________________  Ft 
 
A megítélt támogatás összege: ______________________  Ft 
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15. sz. napirend 

 
„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről 
szóló megállapodás a HegyhátMédia Kft.-vel 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
 
Meghívott:  Hiegl Zsolt  HegyhátMédia Kft. ügyvezetője 
   Fajcsi Ferenc  HegyhátMédia Kft. képviseletében 
 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. György Zóra  kérdezte, hogy miért csak a HegyhátMédia Kft.-vel kötnek szerződést, miért 
nem írnak ki pályázatot erre a feladatra. 
 
Polics József azt válaszolta, hogy 2011-ben volt kiírva pályázat erre a tevékenységre, a 
képviselő-testület a HegyhátMédia Kft. mellett döntött, mely azóta is jól és költséghatékonyan 
működik. Nem láttak indokot arra, hogy újabb pályázat kerüljön kiírásra.  
 
Pista József kérdezte, hogy miért nem írnak ki pályázatot a két komlói cég között. 
 
Molnár Zoltánné megérkezett.  
 
dr. Makra István Edéné szerint a kft. nagyon jól ellátja feladatát, a Kirakat újságon keresztül a 
lakosságot a fontosabb hírekkel ellátják, a honlapon is megfelelő a tájékoztatás. Az 
önkormányzat számára lényegesen jobb anyagi feltételekkel és jó minőségben biztosítják a 
szolgáltatást.  
 
Pista József meg van elégedve a kft. munkájával. 
 
Polics József megköszönte a HegyhátMédia Kft. eddig végzett munkáját, a továbbiakban is sok 
sikert kívánt. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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140/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló megállapodása tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület elfogadja a HegyhátMédia Kft. által készített, az előterjesztés 2. 
számú mellékletét alkotó beszámolót. 

2. A képviselő-testület jóváhagyja a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló 
város honlapjának üzemeltetésére a HegyhátMédiaKft.-vel kötendő megállapodást az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

3. A képviselő-testület a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló város 
honlapjának üzemeltetésére 2015. év január, február, március hónapjára a HegyhátMédia 
Kft. részére 2014. évre megállapított 4.800.000 forint támogatási összeg időarányos részét 
biztosítja. 2015. évi működési támogatás fennmaradó 9 hónapra eső összeg 
megállapítására Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében kerül 
sor.  

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
 
 

16. sz. napirend 
 
2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  kiment a teremből. 
 
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: 
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141/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület, a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért az alábbi táblázatban foglalt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázatán elnyert támogatások összegével, és felkéri 
a címzetes főjegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetés tervezésekor a hallgatók juttatását 
vegye figyelembe. 

 

Pályázat típusa 
2015. évben 

Támogatás 
összege 

Beérkezett 
pályázatok száma 
A 2015. évre 
vonatkozóan 

Támogatás 
összege 10 
hónapra „A” 
típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- 15 600.000.- 
„A” típusú pályázat 4.500.- 20 900.000.- 
„A” típusú pályázat 5.000.- 7 350.000.- 
„A” típusú pályázat 6.000.- 12 720.000.- 
Összesen „A” típusú  54 2.570.000.- 
    
„B” típusú 
pályázatok  
2010-2012. évben 

  10 hónapi 
támogatás 

2014. évi „B” típus 6.000.- 1 60.000.- 
    
Összesen:   60.000.- 
    
Tervezett 2015. évi 
önkormányzati 
támogatás összesen: 

  2.630.000.- 

 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a hallgatói támogatások 
utalásáról gondoskodjon a Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltétele szerinti ütemezésnek megfelelően. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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17. sz. napirend 
 
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati 
felhívás közzététele 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  visszaérkezett. 
 
Polics József a határozati javaslat 3. pontjában szereplő bizottság személyi összetételére az alábbi 
javaslatot tette: 
 

Elnök:   Hegedüs Norbert 
Tagok:  dr. Barbarics Ildikó 
  Szarka Elemér 
  dr. Müller József aljegyző 
  Horváth László műszaki referens 

 
 
Szarka Elemér József elmondta, hogy 2015-ig a jelenlegi szolgáltató látja el a személyszállítási 
feladatot. A földrajzi adottság miatt sokat futnak a buszok, a fizetőképes utas az átlagnál 
kevesebb. Már nem lesz kötelező az önkormányzat részéről a szolgáltatás biztosítása.  
 
Hegedüs Norbert megköszönte a felkérést, igyekszik a legjobban ellátni a tisztségét. A városnak 
egy költséghatékony, de a szolgáltatás minőségét javító szolgáltatóra van szüksége.  
 
Polics József úgy gondolja, hogy a pályázati kiírásba az elmúlt négy év tapasztalatai is 
bekerültek. Az ad-hoc bizottságba szükség van jogászra, közgazdászra, akik a legjobban tudják 
érvényesíteni Komló Város Önkormányzatának érdekeit. Bízik benne, hogy több pályázó is lesz, 
mely a helyzetet könnyebbé tenné. Az első konzultációs lehetőség 2015. január 12-én lesz, 
amikor kiderül, hogy milyen az érdeklődés. A közszolgáltatást mindaddig fenn kell tartani, míg 
az önkormányzat nem talál a város adottságaihoz mérten megfelelő vállalkozót.  
Ügyrendi javaslatot tett a szavazásra mely szerint: nyíltan szavaznak, egyszerre a határozati 
javaslattal, a személyekkel együtt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta ügyrendi javaslatát, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott így a szavazás egyszerre, nyíltan történik, egyben a 
határozati javaslattal, a személyekkel együtt. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:  
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142/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság és a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett 
személyszállítási közszolgáltatás pályázati felhívásával kapcsolatos előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra vonatkozó előterjesztés 3. sz. és 4. sz. mellékletét képező pályázati 
felhívásban és pályázati kiírásban foglaltakkal egyetért.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a személyszállítási szolgáltatásról szóló 
2012. évi XLI törvény előírásainak megfelelően jelentesse meg.  
 

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

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről szóló írásos 
összegző anyagot – az érintett bizottságok állásfoglalását követően – döntéshozatalra a 
képviselő-testület havi rendes ülésére terjessze be. 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

3.) A benyújtott pályázatok boríték bontására, elbírálására és az összegző anyag elkészítésére 
a képviselő-testület az alábbi ideiglenes bizottságot hozza létre: 

Elnök:  Hegedüs Norbert 
Tagok:  dr. Barbarics Ildikó 
  Szarka Elemér 
  dr. Müller József aljegyző 
  Horváth László műszaki referens 
 
 

A bizottság megbízatása megválasztásával kezdődik és a képviselő-testületnek a nyertes 
szolgáltatóra vonatkozó döntésével szűnik meg.  
 
 
Polics József megköszönte mindenki munkáját az előterjesztéssel kapcsolatban, hiszen az utolsó 
pillanatokban is történtek módosítások a pályázati kiírásban, melyek Komló város érdekeit 
szolgálják.  
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18-19-20 sz. napirend 
 
Az IMBI Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, 
A Bányai Bt. munkahelyteremtés támogatási kérelme, 
Az Ivicz Bt. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
Meghívott:  Kozmann Béláné ügyvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy a munkahely-teremtési támogatások fontosak az önkormányzat 
számára, hiszen segítségével több embernek lehet munkája Komlón. Az elmúlt két hónapban 20 
embernek sikerült munkát találnia ily módon a városban.  
 
Pista József támogatja a munkahely-teremtési támogatásokat. 
 
Polics József ügyrendi javaslata, - mivel ezen kívül még két ilyen előterjesztésről kell tárgyalni -  
hogy a 3 munkahely-teremtési támogatást egyben tárgyalják és külön-külön szavazzon róla a 
képviselő-testület. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta ügyrendi javaslatát, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a 18. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a képviselő-
testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

143/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az Imbi 
Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

1. A képviselő-testület az Imbi Kft. (székhely: Komló, Munkácsy Mihály u. 5.) kérelmét 
támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V. 
16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján „munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahely-
teremtési támogatást nyújt. 
A munkahely-teremtési támogatás összege: 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint. 

 
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag támogatási kérelemben foglalt 2 

fő 4 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására 
használhatja fel.  
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3. A munkahelyteremtés támogatás összegét a Komló Város Önkormányzat 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének folyósítási feltétele a kapcsolódó 
beruházás megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet 
folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének igazolása.  

 
4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 

beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 

 
5. A Kedvezményezett által vállalt munkahelyteremtés támogatáshoz kapcsoló beruházás: 
 

1 db friteuse     223.240,- Ft nettó 
1 db friteuse     377.140,- Ft nettó 
1 db mosogatógép /Silanos/   279.240,- Ft nettó 
1 db kontakt grill sütőlap     269.990,- Ft nettó 
Összesen:             1.149.610,- Ft nettó 

 
6. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2014. 

október 21. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 3 főhöz képest a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 2 fő 4 órás részmunkaidejű munkaviszony 
keretében foglalkoztatott munkavállalóval növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított 
36 hónapon keresztül fenntartani.  

 
7. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 

szerződés megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető 
pénzintézetéhez nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a 
számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet 
kedvezményezett általi megszegése esetén- köteles a jogosulatlanul igénybe vett 
munkahelyteremtési támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a 
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. 

 
A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.2. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás céltartalék” előirányzat. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2014. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
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1. sz. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

/tervezet/ 
 

Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
másrészről IMBI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7300 Komló, Munkácsy 
Mihály u. 5., adószám: 22742304-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-075972, képviseli: Kozmann Béláné ügyvezető; a 
továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 
1./ Komló Város önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló módosított 
7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a 
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a ………../20……… számú 
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 
…………………….. Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban: 
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a 
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 

(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai 
számára az alábbi kivételekkel: 

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 
ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      részleges 
továbbadás; 

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 

 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá 
a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű 
támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, 
feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek 
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek 
csekély összegű támogatásban. 

(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű 
támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet 
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felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és 
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem 
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem 
vehető igénybe. 

(5)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű 
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek 
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási 
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű 
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(6)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értel-
mében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(7)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától 
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós 
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott 
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 

(8)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza 
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb 
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában 
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett 
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb 
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését 

eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 
(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló 
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az 
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet 
követően is jogszerű marad. 

 
(11) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben 
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. 
Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában 
érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

4. § 
(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően 

nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet 
szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással. 

(2)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az 
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy 
összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély 
összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott 
határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.” 

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 
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4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett ………..Banknál vezetett ………………. számú számlájára utalja. 

5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 2 fő új 4 
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű, kérelme szerinti beruházást 
köteles megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni, mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás 
megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás 
befejezésének igazolása.  
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem hiánypótlásának 
benyújtásának napján (2014. október 21.) foglalkoztatott 3 főhöz képest 2 fő új, 4 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 
munkavállaló felvételétől számított 36 hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 2 fő új 
munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban - 
lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 

köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési 
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás 
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett 
jogutódjára is érvényes. 

 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 

okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések 
során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a 
támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével 
kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 

 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 

támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő 
adatokat közzétegye. 

 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 

rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári 
peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet 
megkeresésével hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen 
szerződés aláírását követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet 
felé, amelynek tényét soron kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen 
szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági 
átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell 
igazolnia Támogató részére. 
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14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és 

annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a 

Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el. 
 
Kelt: 2014. ….     

 
 

        _____________________________                 _____________________________ 
Támogató     Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata           IMBI Kft. 
Képv.: Polics József Polgármester   Képv.: Kozmann Béláné ügyvezető 

 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2014…………………..napján: 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2014. ……………….napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
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Majd szavazásra bocsátotta a 19. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a képviselő-
testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

144/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Bányai 
Bt. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

1. A képviselő-testület a Bányai Bt. (székhely: Komló, Bajcsy Zs. u. 14.) kérelmét 
támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V. 
16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján 
„munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza 
nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt. 

A munkahely-teremtési támogatás összege: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint. 
 
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag támogatási kérelemben foglalt 1 

fő 4 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására 
használhatja fel.  

3. A munkahelyteremtés támogatás összegét a Komló Város Önkormányzat 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének folyósítási feltétele a kapcsolódó 
beruházás megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet 
folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének igazolása.  

4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 
beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 

5. A Kedvezményezett által vállalt munkahelyteremtés támogatáshoz kapcsoló beruházás: 

1 db spiráldagasztó gép   342.691,- Ft nettó 
1 db mosogatógép    173.150,- Ft nettó 
Összesen:     515.841,- Ft nettó 

 
6. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2014. 

október 24. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 1 főhöz képest a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 1 fő 4 órás részmunkaidejű munkaviszony 
keretében foglalkoztatott munkavállalóval növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított 
48 hónapon keresztül fenntartani.  

7. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 
szerződés megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető 
pénzintézetéhez nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a 
számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet 
kedvezményezett általi megszegése esetén- köteles a jogosulatlanul igénybe vett munkahely-
teremtési támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a 
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. 

A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.2. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás céltartalék” előirányzat. 
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Felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2014. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
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1. sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
/tervezet/ 

 
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
másrészről Bányai Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 7300 Komló, Bajcsy Zs. utca 
14., adószám: 21439528-1-02, cégjegyzékszám: 02-06-070923, képviseli: Bartos Ferencné beltag; a továbbiakban: 
Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Komló Város önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló módosított 
7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a 
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a ………../20……… számú 
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 
…………………….. Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban: 
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a 
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 
(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai 

számára az alábbi kivételekkel: 
d) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
e) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
f) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 
ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      részleges 
továbbadás; 

f) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
g) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 

(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá 
a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű 
támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, 
feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek 
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek 
csekély összegű támogatásban. 

(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű 
támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet 
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felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és 
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem 
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem 
vehető igénybe. 

(9)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű 
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek 
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási 
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű 
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(10)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értel-
mében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(11)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától 
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós 
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott 
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 

(12)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza 
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb 
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában 
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett 
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb 
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését 

eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 
(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló 
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az 
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet 
követően is jogszerű marad. 

 
(12) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben 
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. 
Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában 
érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

4. § 
(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően 

nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet 
szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással. 

(3)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az 
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy 
összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély 
összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott 
határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.” 

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 
4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett ………..Banknál vezetett ………………. számú számlájára utalja. 
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5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő új 4 
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű, kérelme szerinti beruházást 
köteles megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni, mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 
7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás 
megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás 
befejezésének igazolása.  
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem hiánypótlásának 
benyújtásának napján (2014. szeptember 16.) foglalkoztatott 1 főhöz képest 1 fő új, 4 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 
munkavállaló felvételétől számított 48 hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 1 fő új 
munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban - 
lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 

köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési 
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás 
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett 
jogutódjára is érvényes. 

 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 

okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések 
során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a 
támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével 
kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 

 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 

támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő 
adatokat közzétegye. 

 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 

rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári 
peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet 
megkeresésével hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen 
szerződés aláírását követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet 
felé, amelynek tényét soron kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen 
szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági 
átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell 
igazolnia Támogató részére. 

 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

 



 46

15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és 
annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 

 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a 

Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el. 
 
Kelt: 2014. ….     

 
 

        _____________________________                 _____________________________ 
Támogató     Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata           Bányai Bt. 
Képv.: Polics József Polgármester   Képv.: Bartos Ferencné beltag 

 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2014…………………..napján: 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2014. ……………….napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
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Végül szavazásra bocsátotta a 20. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a képviselő-
testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

145/2014. (XII.4.) sz. határozat 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az Ivicz 
Bt. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

1. A képviselő-testület az Ivicz Bt. (székhely: Komló, Mecsekjánosi puszta 5./B) kérelmét 
támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V. 
16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján 
„munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza 
nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt. 

A munkahely-teremtési támogatás összege: 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint. 
 
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag támogatási kérelemben foglalt 1 

fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására 
használhatja fel.  

3. A munkahelyteremtés támogatás összegét a Komló Város Önkormányzat 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének folyósítási feltétele a kapcsolódó 
beruházás megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet 
folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének igazolása.  

4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 
beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 

5. A Kedvezményezett által vállalt munkahelyteremtés támogatáshoz kapcsoló beruházás: 
1 db Fűrészgép, amelynek bekerülési értéke 940.000,-Ft (3.000 EUR nettó). 

6. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2014. 
október 21. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 1 főhöz képest a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 1 fő 8 órás teljes munkaidejű munkaviszony 
keretében foglalkoztatott munkavállalóval növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított 
36 hónapon keresztül fenntartani.  

7. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 
szerződés megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető 
pénzintézetéhez nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a 
számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet 
kedvezményezett általi megszegése esetén- köteles a jogosulatlanul igénybe vett 
munkahelyteremtési támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a 
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. 

A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.2. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás céltartalék” előirányzat. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2014. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
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2. sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
/tervezet/ 

 
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
másrészről Ivicz Szerszám-, Alkatrészgyártó Kereskedelmi és Szolgáltó Betéti Társaság (székhely: 7300 Komló, 
Mecsekjánosi puszta 5./B, adószám: 21861233-2-02, cégjegyzékszám: 02-06-071762, képviseli: Ivicz Pál beltag; a 
továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 
1./ Komló Város önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló módosított 
7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a 
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a ………../20……… számú 
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 
…………………….. Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban: 
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a 
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 
(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai 

számára az alábbi kivételekkel: 
g) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
h) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
i) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 
ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      részleges 
továbbadás; 

h) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
i) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 

 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá 
a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű 
támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, 
feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek 
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megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek 
csekély összegű támogatásban. 

(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű 
támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet 
felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és 
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem 
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem 
vehető igénybe. 

(13)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű 
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek 
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási 
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű 
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(14)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értel-
mében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(15)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától 
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós 
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott 
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 

(16)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza 
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb 
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában 
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett 
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb 
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését 

eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 
 
(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló 
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az 
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet 
követően is jogszerű marad. 

 
(13) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben 
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. 
Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában 
érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

4. § 
(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően 

nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet 
szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással. 

 
(4)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az 
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy 
összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély 
összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott 
határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.” 
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3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 

4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett ………..Banknál vezetett ………………. számú számlájára utalja. 

5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő új 8 
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű, kérelme szerinti beruházást 
köteles megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni, mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás 
megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás 
befejezésének igazolása.  
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem hiánypótlásának 
benyújtásának napján (2014. október 21.) foglalkoztatott 1 főhöz képest 1 fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 
munkavállaló felvételétől számított 36 hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 1 fő új 
munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban - 
lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 

köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési 
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás 
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett 
jogutódjára is érvényes. 

 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 

okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések 
során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a 
támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével 
kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 

 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 

támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő 
adatokat közzétegye. 

 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 

rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári 
peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet 
megkeresésével hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen 
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szerződés aláírását követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet 
felé, amelynek tényét soron kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen 
szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági 
átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell 
igazolnia Támogató részére. 

 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és 

annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a 

Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el. 
 
Kelt: 2014. ….     

 
 

        _____________________________                 _____________________________ 
Támogató     Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata           Ivicz Bt. 
Képv.: Polics József Polgármester              Képv.: Ivicz Pál beltag 

 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2014…………………..napján: 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2014. ……………….napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
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21. sz. napirend 
 
Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér József ismertette a Gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatát. A 
köztartozás elkerülése érdekében, a szabályzatba köztartozás címszó alatt kerüljön bele az 
önkormányzati cégekhez való tartozás is. A jelenlegi kérelmezőknél ezt az ellenőrzési 
szempontot már most be lehetne vezetni.  
 
Jégl Zoltán véleménye, hogy a munkahely-teremtési támogatásokkal jó célt szolgál az 
önkormányzat. Vannak viszont olyan vállalkozások, melyeknek e segítség mellett sem egyszerű 
Komlón vállalkozni. 
 
Polics József jelezte, hogy a rendeletet módosítani kell, amibe a helyi közműtartozásokkal 
kapcsolatos elemek is be fognak kerülni. A következő munkahely-teremtési támogatásoknál már 
így fognak eljárni. Szarka Elemérnek megköszönte az észrevételt.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

146/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
munkahelyteremtés és munkahelyek megtartása érdekében nyújtott támogatásokról szóló 
beszámolót. 
 

1. A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi és elfogadja Mecsektex Kft., a 
T.2.D Kft., valamint a Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. időarányos teljesítéséről 
szóló tájékoztatást. 
 

2. A Képviselő-testület elfogadja Horváth Lászlóné egyéni vállalkozó a támogatási 
szerződés módosítására irányuló kérelmét és a támogatási szerződés 7.) pontjának az 
alábbi módosítását hagyja jóvá: 
 

7.)  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a pályázati támogatással létrejövő 
munkahelyek tekintetében - 2 fő új, 1 fő teljes (8 órás) munkaidejű munkavállalót 
és 1 fő 4 órás részmunkaidejű munkavállalót vesz fel és alkalmaz, valamint 1 fő 
teljes (8 órás) munkavállalót továbbalkalmaz. Kedvezményezett vállalja, hogy az 
új munkavállalók foglalkoztatását 2014. április 1. napjáig megkezdi, egy fő már 
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meglévő munkavállalóját pedig továbbalkalmazza. A munkahely-teremtési 
támogatással létrehozandó munkahelyre felvett 8 órás teljes munkaidejű 
munkavállaló munkaviszonyát a felvételétől számított 12 hónapon keresztül, a 4 
órás részmunkaidejű munkavállaló munkaviszonyát a felvételétől számított 24 
hónapon keresztül, a továbbalkalmazott munkavállaló munkaviszonyát pedig 
jelen szerződés aláírásától számított 12 hónapon keresztül fenntartja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés módosításáról és annak 
végrehajtásáról. 
 
Felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés módosításának aláírására. 

 
3. A Képviselő-testület felülvizsgálta a Völgyesi és Völgyesi Kft. számára nyújtott 

kedvezményes bérleti díj újbóli megadásának lehetőségét, és úgy döntött, hogy a 
kérelemben szerepeltetett további 1 fő 8 órás teljes munkaidejű munkavállaló 
foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentumok benyújtását követően, a 
következő 12 hónapra is kedvezményes bérleti díj fizetési lehetőséget nyújt a 
Völgyesi és Völgyesi Kft.-nek a 153 hrsz. „kultúrház” megnevezésű ingatlanra 
vonatkozóan. A 7/2014. (V. 16.) sz. önkormányzati rendelet 6.§ b) pontja alapján a 
kedvezményes bérleti díj továbbra is a rendes bérleti díj (IV. övezet, 310,-Ft/m2/hó x 
235m2) alapján számított 72.850,- Ft helyett 24.555,-Ft +ÁFA (br. 31.185,-Ft/hó), a 
bérleti szerződés megkötésétől számított 12 hónapon keresztül.  

 
Utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményvezetőjét a Völgyesi 
és Völgyesi Kft. bérleti szerződésének módosítására.  
 

4. A Képviselő-testület a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. (V.16.) sz. 
önkormányzati rendeletben foglaltakat szem előtt tartva, felmondja a Petken-
Menyhárt Kft.-vel kötött támogatási szerződést, és a munkahely-teremtési támogatás 
visszafizettetési kamattal növelt összegének hatósági átutalással történő beszedése 
érdekében intézkedik. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés felmondása és a támogatás 
visszafizettetési kamattal növelt összegének beszedése érdekében. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahely-teremtési támogatások ellenőrzését folytassa, 
amelynek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
 
Határid ő:  Értelem szerint, de legkésőbb 2015. december 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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22. sz. napirend 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi köl csön kérelme 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Wágner Zita és Wágner László ügyvezetők 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
Jégl Zoltán abban reménykedett, hogy ebben az évben a kapott pályázati támogatás révén már 
nem kerül vissza a képviselő-testület elé a tagi kölcsön kérelem. A határozati javaslatot viszont 
támogatja. 
 
 
Polics József szerint a Habilitas Kft. nincs könnyű helyzetben. Nagy forrásokat fordított arra, 
hogy az épület állományát fejlessze, javítsa, az épületet megvásárolja és ezek mellett minél több 
munkaerőt alkalmazzon. Az önkormányzat is próbál segíteni abban, hogy az általuk készített 
termékeknek piacot szerezzen. Komló lakosságát bíztatta a vásárlásra. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

147/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komló-Habilitas 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtandó 3 M Ft tagi kölcsönről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület 3.000.000,- Ft tagi kölcsönt biztosít a Komló-Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére. A folyósítási időpontját: 2015. január 5-ben, a visszafizetés 
határidejét 2015. december 29-ében állapítja meg. 

 
2. A folyósítás feltétele, hogy a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. a jelenleg 

önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását maradéktalanul 2014. december 
29-ig rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig jóvá kell 
íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.  

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. 
 Utasítja a jegyzőt, hogy a tagi kölcsönt a 2015. évi költségvetési rendelet összeállítása 

során szerepeltesse. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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23. sz. napirend 

 
Döntés a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagságáról és a Komló-Habilitas 
Nonprofit Közhasznú Kft.-ben az önkormányzati képviselet módjáról 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
   Wágner László ügyvezető 
   Borbás Sándor 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Az érintettek nem kérték zárt ülés tartását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Pálfi László érintettség miatt nem szavaz. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

148/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. felügyelőbizottságát érintő személyi változással kapcsolatos előterjesztést. 
 
1.  A képviselő-testület megköszöni Borbás Sándor Komlói Fűtőerőmű Zrt. 

felügyelőbizottságában végzett eddigi munkáját. A képviselő-testület Borbás Sándort a 
felügyelőbizottságból visszahívja, tagságát 2014. december 5-i hatállyal megszünteti.  

 
2.  A képviselő-testület 2014. december 5. napja és 2015. december 31. napja közötti időszakra a 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjává választja Pálfi László (7300 Komló, 
Hársfa utca 3.) települési képviselőt bruttó 48.500,- Ft/hó tiszteletdíj megállapítása mellett. 

 
3. A Képviselő-testület megköszöni Borbás Sándor Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 

taggyűlésében végzett eddigi munkáját. A képviselő-testület Borbás Sándort a taggyűlésből 
visszahívja, képviseleti megbízatását 2014. december 5-i hatállyal megszünteti azzal, hogy 
helyére más képviselőt nem delegál. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaságok ügyvezetését tájékoztassa.  
Felhatalmazza a polgármestert a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságában bekövetkezett 
változás miatt szükségessé váló alapítói határozat kibocsátásra. 
Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának cégbírósági 
átvezetése iránt intézkedjen.  
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Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke 

 
 

24. sz. napirend 
 
Mecsekjánosi temető területének bővítése 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Mátyás Imre  plébános 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
Pista József kérdezte, hogy az önkormányzat miért nem adja oda a területet használatra? 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy a 30.000,- forint fedezi-e a teljes értékbecslés, ingatlanfedezeti 
nyilvántartás összegeit.  
 
dr. Makra István Edéné kiment a teremből. 
 
Polics József elmondta, hogy az önkormányzat 7/32-ed részben tulajdonosa a Mecsekjánosi 
temetőnek, melyet közösen tartanak fenn az egyházzal. A további bővítés érdekében 
magánszemélytől szükséges vásárolni területet, hogy a temető ellátása hosszútávon megoldott 
legyen. Jelenleg egy magánszemélytől a jelenlegi temető területének tulajdoni arányában 
vásárolnak területet, és a költségeket minden vonatkozásban Komló Város Önkormányzata 
felvállalná. A jogi körülmények nem engedik meg, hogy az önkormányzat átengedje a tulajdoni 
hányadot. 
 
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: 
 

149/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Mecsekjánosi temető területének bővítésére vonatkozó 
előterjesztést. 
 
Komló Város Önkormányzata a Római Katolikus Egyházzal közösen megvásárolja a komlói 
2784 hrsz-ú ingatlanból leválasztott 681 m2 nagyságú területrészt, és azt a komlói 2802 hrsz-ú 
temető területéhez kapcsolja. 
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A képviselő-testület a 681 m2 nagyságú területrész 7/32 részének vételárára 120.000,- Ft-ot, az 
adásvétellel kapcsolatos költségekre 30.000,- Ft-ot hagy jóvá. 

 
A vételár és az adásvételhez kapcsolódó költségek fedezete a 2015. évi költségvetés terhére kerül 
biztosításra. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvétel szerződés megkötése iránt, illetve a fenti 
összegeket a 2015. évi költségvetés tervezése során szerepeltesse. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  értelem szerint, illetve a fizetési határidő: 2015.01.10. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

25. sz. napirend 
Közbeszerzési Szabályzat módosítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. György Zóra kiment a teremből. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen, 
1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

150/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a közbeszerzési szabályzat módosításával 
kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a 68/2009. (V.29.) sz. határozatával elfogadott, és a 148/2010. (X.28.), a 
64/2011. (V.5.), a 49/2012. (III.29.), valamint a 28/2013. (II.21.) számú határozatokkal 
módosított Közbeszerzési Szabályzatot az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal módosítja, 
és a módosításokkal együtt egységes szerkezetben elfogadja. 
 
A képviselő-testület utasítja az érintett önkormányzati intézmények vezetőit, hogy az intézményi 
közbeszerzési szabályzatuk elkészítéséről legkésőbb 2014. december 31-ig gondoskodjanak. 
 
Határid ő: azonnal (az önkormányzat közbeszerzési szabályzata) 
  2014. december 31. (intézmények közbeszerzési szabályzata) 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

Intézményvezetők 
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26. sz. napirend 

 
Belső ellenőrzési terv 2015. évre és a 2015-2019. évi stratégiai terv 
 
Előadó:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
dr. Makra István Edéné visszaérkezett. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 

151/2014. (XII.4.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye 
alapján - megtárgyalta a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2015-2019. évekre 
vonatkozó stratégiai tervet. 
 
A Képviselő-testület az 1. és 2. számú mellékletekben szereplő ellenőrzési terveket jóváhagyja 
azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző 
beszámol a testületnek. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

27. sz. napirend 
 
Interpellációk, bejelentések 
 
dr. Barbarics Ildikó  a jövő évi programtervvel kapcsolatban felvetette, hogy a városháztéren a 
felállított jászol mellett jövőre adventi vásárt is rendezhetnének. Az adventi hangulat ezzel még 
teljesebb lenne.  
 
Polics József elmondta, hogy ez már régóta terv a városban. A Városháza környezetéhez 
megfelelő infrastruktúrát kell biztosítani. Egy benyújtott pályázat keretén belül lehetőség lesz 
arra, hogy a pavilonokat beépítsék a tervbe. A Templomtér felújításakor szintén tervezik 
kiállítások és vásárok megrendezését, nemzetiségekhez kapcsolódó programok kapcsán. Ezeket 
az eszközöket felhasználva próbálnak a Városház térre is megfelelő pavilonokat elhelyezni, 
melyek a városképet szebbé tennék. Reméli, hogy a pályázat eljut arra a szintre, hogy jövőre 
megfelelő vállalkozói igényekkel az adventi vásárt megrendezhessék. 



 59

 
Mindenkit arra kért, hogy a programokat látogassák, melyek az ünnepre való felkészüléshez 
kellemes kikapcsolódást ígérnek. Meghitt, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, sikerekben, 
egészségben gazdag, boldog új évet kívánt a jelenlévőknek és a város lakóinak. 
 
A következő napirendek tárgyalására zárt ülést rendelt el. 
 
A polgármester a képviselő-testületi ülést 11 óra 20 perckor bezárta. 
 

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


