
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:      Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

         2015. május 7-i üléséről 

 

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, jelen van 13 fő képviselő, dr. György Zóra és Mink Ernő igazoltan hiányzik. A 

képviselő-testületi ülést 15 óra 05 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a 

jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 

 

Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag 

elfogadott. 

 

 

1. sz. napirend 

 

Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Dobó Ferenc   megyei rendőrfőkapitány helyettes 

  dr. Váczi István városi kapitányságvezető 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 

 

dr. Barbarics Ildikó a távoltartás eredményességéről érdeklődött, hogyan hat ki a családok 

életére. Létszám vagy egyéb szervezeti felépítés vonatkozásában várható-e jelentősebb változás? 

 

dr. Váczi István tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2011-2014. években folyamatosan csökkent a 

bűncselekmények száma a városban. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 129-ről 

90-re csökkent, csökkenése a térfigyelő kamerarendszernek is köszönhető. A bűnügyi nyomozati 

eredmény 54,9 %-os, mely az elmúlt 5 év legjobb eredményének számít. Kiemelte a 

lakásbetörések terén elért eredményeket, ami a Baranya megyében lévő rendőrkapitányságok 

eredményeivel összehasonlítva a megyei legjobb eredmény. A tulajdon elleni szabálysértések 

felderítési eredményessége megközelíti a 40%-ot. Közlekedésbiztonság terén sajnos nem értek el 

jó eredményeket, a közúti balesetek száma növekedett és ezen a területen 2015-ben fokozni 

szeretnék a rendőri jelenlétet. A 2014-ben lezajlott választások rendkívüli események nélkül 

történtek.  

Az igazgatásrendészet adatai szerint 565 személynek van legálisan fegyvere az illetékességi 

területen (1640 db lőfegyver), 1037 végrehajtási ügy keletkezett a helyszíni bírságok 

végrehajtásával. Tájékoztató és oktató jelleggel is fellép a rendőrség a bűn- és balesetmegelőzési 

programok kapcsán. A családon belüli erőszak elleni intézkedéseik megnőttek.  

Felhívta a figyelmet a zaklatás bűncselekményére, és a veszélyes fenyegetés szabálysértésére, 

mely beépült a zaklatások közé. Megemlítette a távoltartás jogi intézményét a családi erőszak 



megjelenése esetén. Lehetőség van a 3 napos (72 órás) ideiglenes távoltartó határozattal az 

agresszív személy eltiltására a családtól. Ha megszegi a határozatot, akkor őrizetbe lehet venni. E 

határozat meghosszabbításáról már a Bíróság dönt. Az eredményességhez kell egy akarat és 

elhatározás az elszenvedő részéről az agresszív személyhez való hozzáállással. Hatékonynak 

mondható, mert az esetek csekély számánál tapasztalható, hogy az eltiltás ellenére visszamennek 

a családhoz. Miután a többségben tudatosult a távoltartás, rádöbbennek arra, hogy az 

életvitelükön változtatniuk kell. 

A közös célok és eredmények érdekében a jövőben is együttműködnek az egyesületekkel. 

Kiemelte a Komlói Polgárőr Egyesület tevékenységét, akik hatékony munkájukkal segítették a 

rendőrség működését. A Hszt.-től (2015. évi XLII. törvény) és a belügyminiszteri rendeletektől 

függ, - melyek hatálybalépése után fog eldőlni - a szervezeti felépítés a Rendőrkapitányságon. 

Nagy valószínűséggel nem lesz változás. 

Megköszönte a támogatást, és a segítséget, valamint kollégái munkáját.  

 

Hegedüs Norbert véleménye, hogy nagyon jó a statisztika. Felhívta a figyelmet a kábítószer 

használatára. A fiatalok védelme érdekében ezt a problémát sokkal nagyobb figyelemmel kell 

kísérni. 

 

Jégl Zoltán megköszönte a beszámolót, gratulált a jó eredményekhez, további jó munkát kívánt.  

 

Szarka Elemér József véleménye, hogy megyei átlagot meghaladó mutatókat produkált a 

Komlói Rendőrkapitányság. A lakosság részéről is érzékelhető, hogy több rendőrt, rendőrautót 

látnak az utcán, kultúrált a rendőri magatartás. Kiemelte a városi és egyesületi rendezvényeken 

való részvételüket, mellyel nagyban segítették a szervezők munkáját. Több figyelmet kellene 

fordítani a szórakozó helyek zárása utáni időszakra a közterületeken, mivel ekkor történik a 

legtöbb bűneset. Megemlítette a Petőfi téren parkoló autókat, teherautókat, amelyek a tábla 

ellenére tilosban parkolnak szűkítve ezzel az utat. Sokszor a buszok nem tudnak bekanyarodni, a 

szabályosan közlekedők bosszankodnak.  

 

Dr. Váczi István elmondta, hogy a kábítószerrel kapcsolatos rendőri tevékenységre, a 

megelőzésre nagy hangsúlyt fektetve, az iskolákban, óvodákban foglalkozásokat, előadásokat 

tartanak. Véleménye, hogy nem a fogyasztó a célszemély és elsősorban nem rendőri eszközökkel 

kell harcolni ellene, hanem neveléssel és oktatással. Segítséget kért abban, ha információkkal 

rendelkezik a képviselő-testület renitens személyekkel kapcsolatban, akkor azt jelezzék a 

rendőrség felé. 

A szórakozóhelyeken megjelenő néhány rendbontó személy ellen igyekeznek fellépni. A Petőfi 

téri parkolás problémája kezelés alatt van. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működését 

támogatja, mert a közös célok elérésében, a megelőzésben segítséget jelent.  

 

Dobó Ferenc: A rendőrség igen flexibilis, ezért létszámhiány esetén azonnal tudják a hiányzó 

munkaerőt pótolni. A jó eredmény eléréséhez hozzájárultak a polgárok, polgárőrök, az 

együttműködő szervezetek, a katasztrófavédelem, a mentősök és a kormányhivatalok. 

Kábítószer terjesztése esetén a gyors lebonyolítás érdekében, akár titkos nyomozati eszközökkel 

is dolgoznak. A terjesztőket az üzlet vezérli, hiszen extra profittal dolgoznak. Hatalmas küzdelem 

párosul a jó eredményekhez, mely elvárás a rendőrség felé. A megelőzés nagyon fontos, a szülők, 

nevelők, a pedagógusok és a környezet felelőssége. Sajnos mindig előtérbe helyeződik egy-egy 

újabb kábítószer, ezek az úgynevezett dizájner drogok. Ezek használata során szinte 



kiszámíthatatlan következmények adódhatnak, itt elsősorban a megelőzésre lehet alapozni.  

A Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetése úgy látja, hogy a Komlói Rendőrkapitányság 

nem csak 2014-ben, hanem már huzamosabb ideje kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes, 

fejlődő tevékenységet folytat. A komlói kapitányság vezetése egységes, egységesen 

meghatározott célokkal, melyek megfelelnek a megyei és országos elvárásoknak. Rendőrségi 

követelményként az országos főkapitány meghatározott egy úgynevezett „PEST” (partnerség, 

együttműködés, segítés, támogatás) mozaikszót, mely egy intézkedési kultúraváltást jelent és 

lényegesen eltér az előző időszaktól. A kapitányság egyre inkább kivívja a polgárok tiszteletét. 

Megköszönte a Komlói Rendőrkapitányság dolgozóinak áldozatos tevékenységét.  

 

Polics József úgy véli, hogy kíváló munkát végzett a Rendőrkapitányság, a számok magukért 

beszélnek. Üdvözölte, hogy a családon belüli erőszak ellen hatékonyabban tudnak eljárni a 

távoltartás jogi intézményének alkalmazásával. Örül annak, hogy jó az együttműködés, mely az 

önkormányzathoz és a járáshoz kapcsolódó intézményrendszer működését is erősíti. Komló 

Város Önkormányzata és a helyi, illetve a megyei kapitányság között a múltban és jelenleg is 

kiváló a kooperáció. Külön megemlítette, hogy a térfigyelő kamerarendszer központja a 

kapitányság épületébe került, ahol a leghatékonyabban tudja a rendőrség ellátni a feladatát. 

Megköszönte a beszámolót, gratulált a 2014. évi eredményekhez.  

 

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: 

 

40/2015. (V.7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a városi rendőrkapitányság vezetőjének 

az önkormányzat közbiztonsági helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját. 

 

 

2. sz. napirend 

 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Vetusinszki Balázs kirendeltség vezető 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 

 

Vetusinszki Balázs tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Komlói Tűzoltóságon a 

parancsnokhelyettes személye kétszer változott az elmúlt évben, ennek ellenére hatékonyan és 

folyamatosan végezték a munkájukat. Tavaly összesen 803 hatósági tűzvédelmi ellenőrzést 

hajtottak végre, mely az előző évekhez képest magasnak mondható. 50%-ban találtak 

hiányosságot az ellenőrzött helyeken, melyeket hatósági felhívásokkal próbálnak megszüntetni. 



Tevékenységük elsősorban a káresetek megelőzésére irányul, a szabadtéri tűzesetek csökkentek, 

a megelőzés érdekében az elhanyagolt területek ellenőrzésre kerültek. 154 esetben szabtak ki 

tűzvédelmi bírságot, szakhatósági eljárásokban 353 esetben jártak el, 23 olyan tűzeset volt, ami 

után tűzvizsgálati eljárást indítottak bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. A 

polgárvédelmi szakterületen belül 576 lakosságvédelmi ellenőrzést hajtottak végre. Több, mint 

800 óra közösségi szolgálatot teljesítettek a diákok a katasztrófavédelemnél, melyet 

népszerűsíteni szeretnének. Iparbiztonsági területen a városban és a tűzoltóság területén veszélyes 

üzem nincs, veszélyes áruszállítás esetében 469 járművet ellenőriztek (közúti és vasúti 

járművek). Az előző évekhez képest az összes káreset száma jelentősen csökkent. A tűzesetek 

száma folyamatos csökkenést mutat, a műszaki mentések száma sajnos nem nagyon csökken. Az 

Országos és Megyei Tűzmegelőzési Bizottság megelőző tevékenységével és kiadványokkal 

próbálják visszaszorítani a tűzeseteket. Folyamatos az együttműködés az egyesületekkel is, 

Komló a Szászvári és a Hosszúhetényi Tűzoltó Egyesülettel kötött megállapodást. Őket próbálják 

támogatni, fejleszteni, számukat a későbbiekben növelni.  

Az állománytábla szerinti létszám 44 fő, feltöltöttsége jelenleg 37 fő. A sásdi őrs létszámában 

van 7 fő, akik jelenleg Komlón teljesítenek szolgálatot. A tervezett sásdi katasztrófavédelmi őrs 

várhatóan ez év végén megkezdi működését, mely a Komlói Tűzoltóság felügyelete alatt fog 

működni. 4 fő egy új gépjármű-fecskendővel, 24 órában teljesít majd szolgálatot. 

 

Dr. Barbarics Ildikó az üres státuszokról és a tűzoltóság hiányos felszereléséről érdeklődött. 

 

Pista József megkérdezte, hogy a 65 éves tűzoltó milyen munkát tud végezni a Tűzoltóságon. 

 

Vetusinszki Balázs elmondta, hogy az üres státusz egyéb szolgálatszervezési okokból adódik. 

Az új őrs beindításáig a szabadon lévő létszámok feltöltésre kerülnek, hogy probléma és 

túlmunka nélkül működjenek, valamint ha fellép a beiskolázási lehetőség, a vizsgák után 

szolgálatba léphetnek az új kollégák. Tehát a gyakorlatban nincs létszámhiányuk.  

Meghatározásra kerül, hogy adott gépjárműnek milyen felszereléssel kell rendelkeznie, melynek 

van egy ún. alapfelszereltsége, ami minden esetben követelmény és vannak speciális eszközök, 

amik beszerzése nem kötelező, de ha tudják beszerzik.  

Az új Hszt. aláírásra került, melyben szerepel egy teljesített szolgálati év és korkedvezmény, 

vagy előnyugdíjra van lehetőség, melynek igénybevételéhez természetesen vannak felételek is. Itt 

került szabályozásra annak lehetősége is, hogy ne a felső nyugdíj korhatárig kelljen szolgálatot 

teljesítenie a tűzoltónak.  

 

Polics József megköszönte a Komlói Tűzoltóság munkáját, eddigi munkájukhoz gratulált. 

 

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: 

 

 

 

 

 



41/2015. (V.7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

 

 

3. sz. napirend 

 

Pannon Volán Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Bebics János  vezérigazgató 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a DDKK Zrt.-vel (volt Pannon Volán Zrt.) 

történt egyeztetés eredményeképpen az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt megállapodás 

II/4. pontjának utolsó mondatát a Zrt. törlésre javasolta. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a 

határozati javaslatot az eredeti, kiküldött formában hagyja jóvá, mert az Önkormányzat 

szempontjából nem mindegy, hogy a fizetési kötelezettség csak dátumhoz, vagy feltételhez is van 

kötve. 

 

A megállapodás II/4. pontjának utolsó mondata így hangzik: 

 

„A fizetési kötelezettség teljesítésére csak abban az esetben kerülhet sor amennyiben Komló 

Város Önkormányzata a központi költségvetés terhére 2015. évben legalább a fizetési 

kötelezettség mértékét elérő kiegészítő működési támogatást nyer el.” 

 

A DDKK képviselőjének szóbeli kiegészítése nem volt. 

 

Pista József a hiánnyal, a könyveléssel és a benzinárral kapcsolatban érdeklődött.  

 

Szarka Elemér József véleménye szerint az utasszám azért is növekedhetett, mert több volt a 

jegy- és bérletellenőrzés. Az ingyenes utazás támogatása még mindig kevés. A vasárnapokat 

érdemes lenne megvizsgálni, felmérni mennyi utasra lehet számítani. A buszok amortizációs 

különbségét is figyelembe kellene venni és a kormányzati támogatás arányainak változtatása 

(ingyen utazás, stb.) is jól jönne. A bizottság szakmai szempontból elfogadja, de pénzügyi 

szempontból nem tudja elfogadni a beszámolót. 

 

Pintér Attila (DDKK) tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2014. évi 102 millió forintos veszteség 

az előző évi 101.135.000,- forintos veszteséghez képest 1,4 %-os növekedést jelent, viszont a 

bevételük 1,7 %-kal, a költségszintjük 1,6 %-kal növedekett. A költségek felosztásánál az 

üzemeltetés közvetlen anyagköltségében szerepel a benzinár, mely 96,2 %-ra változott, ami a 

költségekben csökkenésként jelenik meg. A könyvelésben a költségek felosztása Komlóra a 



hatályos rendelkezéseknek és a minisztériumi előírásoknak megfelelően, a futott kilométerek 

arányában történik, elkülönített számviteli adatokra épülve. A tanuló és nyugdíjas bérleteknél 5 

%-os bevétel csökkenés volt, a tanulóbérletek eladásának száma szinte nem változott. 2014-ben 

17.430 db fogyott, a nyugdíjas bérlet eladása pedig 13.670 darabról 12.077 darabra csökkent. Így 

a bérlet eladások összes darabszáma nem változott. Menetrend módosítás igénye esetén a 

közszolgáltatási szerződés módosítására van szükség. A jelenlegi menetrend már alkalmazkodik a 

nyári utazási igényekhez.  

 

Polics József kiegészítette, hogy az Önkormányzat által megbízott pénzügyi szakértő ezen adatok 

elemzésével, vizsgálatával foglalkozik. Valóban precízen, rendszámra lebontva, a futott kilométer 

alapján készült a kimutatás. A határozati javaslatban szereplő feltételekkel írják alá a szerződést, 

mert jogilag csak így lehetséges. Az új buszok megjelenésével minimális az amortizációs 

különbség. A kormányzati támogatás arányait és több más kérdést is figyelembe véve az egész 

rendszerben változtatni kellene, de a külső körülmények nem teszik lehetővé. Úgy gondolja, hogy 

a nehézségek ellenére a közszolgáltatás magas színvonalon biztosított a városban a hasonló 

nagyságú településekhez képest. Bízik abban, hogy a beadott közbeszerzési pályázatra lesz 

jelentkező és új időszámítás kezdődhet. A DDKK működéséhez sok sikert, további jó munkát 

kívánt. 

 

Pista József: A Jobbik sem fogadja el a beszámoló pénzügyi részét, az indoklások nem 

megfelelőek számára. 

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta az eredetileg kiküldött határozati javaslatot, melyet a 

képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

42/2015. (V.7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 

valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – 

megtárgyalta a Pannon Volán Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló c. napirendet, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A képviselő-testület a Pannon Volán Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló – a Dél-

dunántúli Közlekedési Központ Zrt. mint jogutód által benyújtott – beszámolót szakmai 

szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, tekintettel 

arra, hogy a szolgáltató 2014. évi tevékenysége során felmerülő költségekből a Komló 

város közigazgatási területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere 

alapján egyértelműen és pontosan nem különíthetők el.  

 

2.) A képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetet 

megismerte és az abban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a megállapodásban szereplő 

fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, 



amennyiben az önkormányzat a központi költségvetésből kiegészítő működési támogatást 

nyer el a költségvetési rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak szerint.  

 

3.)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban foglalt megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

 

4. sz. napirend 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Horváth Lászlóné elnök 

 

Polics József : Mivel a Járási Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 

nem érkezett meg ezért javasolta, hogy a határozati javaslatban kerüljön törlésre az alábbi 

szöveg: 

 

„- a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről,” 

 

 

Dr. Tánczos Frigyes tájékoztatta a jelenlévőket a kórházban lévő folyamatos fejlesztésekről. 

Kialakult az Egészségfejlesztési Iroda, új diagnosztikai rendszer áll munkába, mind kardiológiai, 

mind képalkotó eljárásokban, amivel csak a pécsi egyetem bír. A Komlói Egészségcentrumban a 

szakmai munka kíváló szakemberekkel folyik. Államtitkár úr látogatásakor megbeszélésre került 

a kórház jövője és terveket készítettek elő, melyek 2015. július 1-jétől realizálódnak. A 

konszolidáció folyamatban van, 360 millió forint tartozás-állományra adták be a kérelmet, 

melyben szerepelnek a komlói cégek való kintlévőségei is. Minden egyes konszolidációs, vagy 

vis maior forrásból a komlói cégek felé is juttatott a kórház. A napokban kértek be újabb 

adatokat, tárgyalnak a beszállítókkal, nagy valószínűséggel az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ fogja rendezni a tartozásaikat. A tartozás jelentős, de minden hónapban pontosan tudta 

fizetni a kórház a járulékokat és eszközbeszerzésben, anyagbeszerzésben probléma nem adódott. 

Államtitkár úr ígéretet tett arra, hogy a Komlói Egészségcentrumot 100%-ban megpróbálja 

konszolidálni. Legfrissebb információi szerint a 30 napon túli tartozás-állományukat rövid időn 

belül a beszállítóknak kifizetik. 8 éve biztosítják a lehetőséget a Sikondai Szanatórium részére 

reumatológiai szakrendelés fenntartására, a járóbeteg ellátást jelentős mértékben elősegítették.  

Felmerült az integrálás kérdése, melyhez már előkészített tervek állnak rendelkezésre és komoly 

fejlesztést von maga után. Kb. 50 millió forint értékben helyeznének ki Sikondára gyógyászati 

eszközöket valamint szakembereket biztosítanának, ennek célja a magasabb kihasználtság és 

kevesebb adóságállomány termelése a jelenleginél. Egyeztetés folyt az országos bányászati 

vezetőkkel, rövid időn belül együttműködési szerződést fognak kötni. Hozzátette még, hogy 

jelentős mennyiségű, kb. 5000 egységnyi vért fognak levenni, melyet megköszönt a véradóknak, 

és a város lakóinak.  



 

Jégl Zoltán dr. Zombor Gábor államtitkár úrral történt kórházzal kapcsolatos egyeztetésről, a 

győri autógyár foglalkoztatási kérdéséről, az Országos Polgárőrnapról, dr. Czomba Sándor 

államtitkár úrral vájárképzésről folytatott megbeszéléséről, valamint energetika és fémipar 

tekintetében kért tájékoztatást. 

 

Polics József elmondta, hogy államtitkár úrral ugyanezen kérdésekről egyeztetett. A két külön 

működő intézményegység hatékonyságához további fejlesztésekre van szükség a betegek 

fogadása érdekében. Az akadálymentesítés kormányzati források biztosítása mellett valósítható 

meg. Kérte államtitkár úr segítségét abban, hogy a beruházási források is kerüljenek bele a 

csomagba. Az adósságállományt átvállalja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mely egyben 

kezeli az ország egészségügyi rendszerében keletkező adósságot. 

A Munkaügyi Kirendeltség vezetőjével látogatott el a győri Audi gyárba, ahol szakembereket 

keresnek. A bér és egyéb juttatások kedvezőek, de szigorú követelményeknek kell eleget tenni az 

álláskeresőknek. (Hozzátette, hogy a komlói Vízmű épületében E-ON ügyfélszolgálati iroda 

nyílt, ahol 13 munkavállalót vettek fel, akiknek szintén szigorú követelménynek kellett 

megfelelni a felvételhez.) Aki vállalja a „hetelést” munkára találhat. Szóba került, hogy a cég 

több komlói autóipari cégen keresztül, helyben való foglalkoztatásra is látnak lehetőséget. 

Amikor megérkezik a prezentációjuk, akkor meghirdetésre kerül az állásajánlatuk.  

Az Országos Polgárőr Nap Sikondán kerül megrendezésre, melyre már többször pályázott a 

város, idén Komló mellett döntött az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége. A fővédnök dr. 

Pintér Sándor lesz, aki elfogadta a meghívást, de a pontos időpont még egyeztetés alatt van. Kb. 

3-4000 vendéget várnak rendkívül sok programmal, mely nagy örömére szolgál, mivel az év 

egyik legnagyobb rendezvényét szervezik meg.  

A szakképzések a korábbi döntés alapján a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerültek, ezekben 

a kérdésekben változás várható, a váltás valószínűleg zökkenőmentes lesz. Államtitkár úrral 

folytatott egyeztetést a vájárszakma és a hozzá kapcsolódó tanbányával kapcsolatos korábbi 

javaslatokról, melyben több tanbánya létesítését is javasolták az országban. Megkereste a 

Pannonpowert, hogy a vasasi külfejtéshez kapcsolódva hajlandóak lennének-e állami támogatású 

tanbányát kialakítani. Államtitkár úr ígéretet tett, hogy megvizsgálja ennek lehetőségét. Tavaly 

óta sajnos már csak 10 vájártanuló, idén még csak 4 jelentkező van. A sajtó képviselőit megkérte, 

hogy készítsenek riportot a szakmáról, az ösztöndíjról, a munkalehetőségekről és bérekről.  

Komló Város Önkormányzatának a város szabályozási tervében kijelölt területek vannak 

napelempark létrehozásához. Napelempark létesítésére vannak jelentkezők (befektetők), akik 

még a pályázatokra várnak, egyenlőre előfelmérés történik. Jelenleg energetikai berendezések 

gyártása, valamint az energetikai hulladékhoz társuló feldolgozóipar létesítéséről folyik tárgyalás. 

 

Pista József a szanatórium és kórház integrációját nem fogadja el, az eljárást kifogásolja. 

Véleménye szerint a szanatórium igazgatójával nem egyeztettek, a nyilatkozatok ellentmondóak. 

 

Jégl Zoltán a Tisztelet Komlónak és Vállalkozók Klubja Egyesülettel egyetértésben nyíltlevelet 

írt a polgármesterhez, melyben javasolta, hogy Komló Pécs városával közösen pályázzon a 

börtönre. Kifogásolta a polgármester lakosság felé történő felhívását is a népszavazási ív aláírása 

ellen. Ha a börtön megvalósul, az tragédia Mecsekfalu számára, megérdemelnék a szolidaritást. 

 

 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elitmed.hu%2Filam%2Fhirvilag%2Fgyemszi_helyett_allami_egeszsegugyi_ellato_kozpont_12988%2F&ei=S8VdVZHsG8HgywOpz4CoCw&usg=AFQjCNGsRVvCNXHjGiNVDxh5KbVhYnBIYw&bvm=bv.93756505,d.bGQ


Dr. Tánczos Frigyes elmondta, hogy a munkáját a gyógyítás és a város érdekében végzi. A 

kórháznak 360 millió forint adóssága van, mely 8 év alatt halmozódott fel, kizárólag OEP 

finanszírozásból működik és a minimum feltételeknek megfelel az ellátás. 100%-os képzettségű 

alkalmazotti körrel rendelkezik, nincs orvos- és nővérhiány, állami támogatás nélkül, 200 embert 

foglalkoztatva üzemel. A sikondai szanatórium 56 millió forintot kap évente az államtól, jelenleg 

14 millió forint adóssággal rendelkezik. A fenntartónak van joga dönteni arról, hogy mi jelent 

előnyt az intézmény számára. Az elhangzott terveket az Országos Bányászati vezetőkkel 

egyeztették, melyet nagy örömmel fogadtak. Folyik a szerződések előkészítése, valószínűleg 

július 1-től realizálódik a helyzet. Ellentmondásos nyilatkozatokról nem tud. 

 

Dr. Makra István Edéné kiment a teremből. 

 

Polics József hozzátette, hogy a Jobbik csak a feszültséget szítja, a tényeket nem veszi 

figyelembe. Polgármesteri érdeke megkívánja, hogy az intézmények minél magasabb 

színvonalon biztosítsák a város és a térség ellátását. A két intézmény nem önkormányzat által 

fenntartott intézmény, hanem állami fenntartású. A konszolidáció után az intézmény állami 

támogatás nélküli, hosszútávú működését kell biztosítani, és az ehhez szükséges személyi és 

egyéb átalakításokat, változtatásokat végre kell hajtani. Ezek egyeztetése folyik 2015. február 6-a 

óta, döntés még nincs az ügyben. Azonos profilt különböző, a törvényben előírt személyi 

háttérrel fenntartani nem biztos, hogy logikus döntés.  

A börtönnel kapcsolatban úgy gondolja, senki demokratikus jogait nem vitatta. Az aláírás gyűjtés 

kezdeményezése a még várható eredménytelensége esetén is ellehetetlenülhet, ami a városnak jó 

lehet. A kezdeményezők az ellehetetlenítés miatt bármire hajlandóak. Az ellen emelt szót, hogy 

sok ember kifogásolja a helyszínt. Próbálta felismertetni mindenkivel a helyzetet, mivel a 

fejlesztésnél csak a megmaradt területek jöhetnek szóba. A kezdeményezés városra gyakorolt 

negatív hatása miatt hívta fel a lakosság figyelmét a felhívásban. Pécsnek foglalkoztatás terén 

teljesen más szerepe és feladata van, mint Komlónak, mert ott nagy cégekre van szükség. 

Komlóra nem tud betörni egy nagyobb gazdasági társaság. Sajnálja, hogy a nyíltlevelet későn 

kapta meg és erről személyesen nem tudtak beszélni. Elszomorította, mert tárgyi tévedésekkel és 

következtetésekkel van megfogalmazva, ezért nem tudja elfogadni. A helyszínt és a 

körülményeket a bírálók fogják eldönteni.  

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a változtatással együtt, melyet a 

képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot 

hozta: 

 

43/2015. (V. 7.) 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:  

 

- az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 

- az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat, 

- az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolót, 

- az SZMSZ II/A. sz. függelékének módosítását, 

- a gépjármű tartós bérletéről szóló tájékoztatót és az abban foglalt gépjármű tartós 

bérletére vonatkozó eljárást kiveszi a beszerzési szabályzat hatálya alól a 

tájékoztatóban foglalt kondíciók mellett. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson, valamint az 

SZMSZ II/A. függelékén vezettesse át. 

 

Határidő: 2015. május 15. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

5. sz. napirend 

 

2014. évi zárszámadási rendelettervezet 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 

 

Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a könyvvizsgáló részt vett a bizottsági 

üléseken és pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény, sajnos a mai ülésre nem tudott 

eljönni. 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 

 

Schalpha Anett elmondta, hogy Komló 300 Mft támogatást kapott 2014. decemberben 

kormányzati támogatásként, ennek köszönhetően a költségvetési hiány nulla forint volt. Másrészt 

kormányzati támogatás volt az adósságkonszolidáció is, melynek következtében nem maradt 

svájci frankos hitele a városnak. A tavalyi évben az intézmények támogatottsága felújításokban 

nyílvánult meg, többek között iskolák és óvodák udvarai és konyhái szépültek meg. Stabilitási 

tartalék képzésére és záradékolására sem volt szükség, melynek az intézmények nagyon örültek. 

Mindezt hitelfelvétel nélkül oldotta meg az Önkormányzat, négy éve folyamatos a takarékos 

gazdálkodás. Köszönetét fejezte ki a városlakóknak a fegyelmezett és folyamatos adózási 

morálért, hiszen a nehéz helyzet ellenére is pontosan tettek ennek eleget. Hozzátette, hogy egy 

alkalommal emelkedett az adó az elmúlt négy év alatt és a következő öt évben nem tervez 

adóemelést a képviselő-testület.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletettervezetet, melyet a képviselő-testület 12 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 



12/2015. (V.8.) sz. rendelet 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 

bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a 

Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 

k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének  

a.) bevételét 

3 862 156 e Ft eredeti előirányzattal 

4 856 895 e Ft  módosított előirányzattal 

4 747 813 e Ft teljesített bevétellel 

b.) kiadását 

3 862 156 e Ft eredeti előirányzattal 

4 856 895 e Ft  módosított előirányzattal 

4 287 407 e Ft teljesített kiadással 

 

az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 

 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési 

a.) bevételét 

3 278 782 e Ft eredeti előirányzattal 

4 187 213 e Ft  módosított előirányzattal 

4 362 173 e Ft teljesített bevétellel 

b.) kiadását 

3 278 782 e Ft eredeti előirányzattal 

4 187 213 e Ft  módosított előirányzattal 

3 844 780 e Ft teljesített kiadással 

 

a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 

 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási 

a.) bevételét 

583 374 e Ft eredeti előirányzattal 

669 682 e Ft  módosított előirányzattal 

385 640 e Ft teljesített bevétellel 



 

 

b.) kiadását 

583 374 e Ft eredeti előirányzattal 

669 682 e Ft  módosított előirányzattal 

442 627 e Ft teljesített kiadással 

 

a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 

 

2. § 

 

A 2014. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. 

mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy az egyszerűsített beszámolót 

könyvvizsgálói vizsgálat után legkésőbb 2015. június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg 

tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni. 

 

3. § 

 

A költségvetési szervek 2014. évi gazdálkodását az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján 

jóváhagyja. 

Elfogadja a 6.1. sz. mellékletben felsorolt önkormányzat, 6.2. sz. mellékletben felsorolt Közös 

Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó kormányzati funkciók szerinti feladatok 

költségvetési teljesítését. 

 

4. § 

 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi helyesbített maradványát 

501 365 e Ft-ban, módosított maradványát 460 406 e Ft-ban állapítja meg. Ebből működési célú 

maradvány 360 740 e Ft, felhalmozási maradvány 99 666 e Ft. 

A tárgy évi maradványból 398 714 e Ft kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány felhasználását 

a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat és intézményei 2014-ben 

vállalkozási tevékenységet nem folytattak. 

Elrendeli a Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 8/2015. (III.6.) sz. rendelet módosítását az e §-ban foglaltak szerint. 

 

5. § 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési, 

fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat 

feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben a több éves kötelezettségvállalás értékét, a 10. sz. 

mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva, a 11. sz. 

mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 12. sz. mellékletben az 



immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott 

vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 12/a. sz. mellékletben ingatlanvagyon 

összesítőt, a 13-16. sz. mellékletekben a részvények, részesedések, egyéb tartósan adott 

kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét. 

 

6. § 

 

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Komló, 2015. május 7. 

 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 

címzetes főjegyző       polgármester 

 

 

6. sz. napirend 

 

Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Gazdasági településfejlesztési bizottság a 

rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 

 

Polics József elmondta, hogy a területi képviselők részt vettek a rendeletmódosítás 

előkészítésében. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 12 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 

 

13/2015. (V.8.) sz. rendelet 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az állatok tartásáról szóló 18/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § 

 



Komló Város közigazgatási területén póráz nélkül ebet futtatni kizárólag az alábbi területeken 

lehet: 

 

 a) 3105/23 hrsz-ú területen  

    (Irinyi utcai garázsok mellett), 

 

b) 3603 hrsz-ú területen  

    (Belváros, Bányászpark alsó részén, a volt játszótér területe), 

 

c) 030/5 hrsz-ú területen  

     (Kökönyös-Nyugat, volt Vásártér mellett), 

 

 d) 1235/5 hrsz-ú területen  

       (Jó Szerencsét utcai garázstömbök közötti zöldterület), 

 

 e) 1521/68 hrsz-ú területen  

     (Körtvélyes, bevezető útszakasztól délre eső zöldterület), 

 

f)  0226 hrsz-ú területen  

     (Somág, Bocskai u. 53. mögötti, volt szemétlerakó területe), 

 

g) 245/10 hrsz-ú területen  

    (Anna-akna, volt Tanbányával szemben), 

 

h) 3072 hrsz-ú területen  

     (Zrínyi téri buszmegálló melletti zöldterület), és a 

  i) 3651 hrsz-ú területen 

   (Berek-völgyi Arborétumban a kőhídtól a mentőállomás felé eső sík zöldterület)” 

 

2. § 

 

A Rendelet az 1. mellékletben foglalt melléklettel egészül ki. 

 

3. § 

 

Ez az önkormányzati rendelet 2015. június 15. napján lép hatályba. 

 

Komló, 2015. május 7. 

 

 

   dr. Vaskó Ernő       Polics József 

 címzetes főjegyző       polgármester 



1. melléklet a 13/2015. (V.8.) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 18/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelethez 

 

A 3. §-ban felsorolt egyes kutyafuttatók területei 

 

1. 3105/23 hrsz-ú területen 

    (Irinyi utcai garázsok mellett) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 3603-hrsz-ú területen 

    (Belváros, Bányászpark alsó részén, a volt játszótér területe) 

 

 
 

3. 030/5 hrsz-ú területen 

   (Kökönyös-Nyugat, volt vásártér mellett) 



 
4. 1235/5 hrsz-ú területen 

    (Jó Szerencsét utcai garázstömbök közötti zöldterület) 

 

 
 



5. 1521/68 hrsz-ú területen 

   ( Körtvélyes, bevezető útszakasztól délre eső zöldterület) 

 
6. 0226 hrsz-ú terület 

    (Somág, Bocskai utca 53. mögötti, volt szemétlerakó területe) 

 



 

7. 245/10 hrsz-ú terület 

   (Anna akna, volt tanbányával szemben) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 3072 hrsz-ú területen 

    (Zrínyi tér, buszmegálló melletti zöldterület) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 3651 hrsz-ú területen 

    (Berek-völgyi Arborétumban a kőhídtól a mentőállomás felé eső sík zöldterület) 

    ( 

 
 

 



 

7. sz. napirend 

 

A köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról, és a közterületen való 

szeszesitalfogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 

 

Szarka Elemér József véleménye, hogy e rendelet betartatásával mindig voltak gondok, 

határozottabb fellépéssel kell eljárni. 

 

Polics József: A bírói gyakorlat valamint a hatékonyság érdekében kell pontosítani, módosítani a 

rendeletet. 

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 12 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 

 

14/2015. (V.8.) sz. rendelet 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 

és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról, és a közterületen való szeszesital-

fogyasztás korlátozásáról szóló 21/2004. (IX.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. § b) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) Közterület: a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott fogalom szerint,”  

 

2. § 

 

A Rendelet 3. § f) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„f) Szeszes ital: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott fogalom szerint. 

 

3. § 

 

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés kerül: 

 

 



„13. § 

 

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztása a közterületen. 

 

(2) Kivételt képez az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alól: 

 

a) a közterület-használati engedély alapján tartott rendezvény időszakára annak 

területe, ahol külön jogszabály alapján szeszes ital kimérés végezhető, 

 

b) nyitvatartási időben a szeszes ital kimérésre jogosult vendéglátó üzlethez tartozó 

elkerített magánterület vagy olyan vendéglátó-ipari előkert, terasz, amely 

közterület-használati engedéllyel rendelkezik, 

 

c) a strandfürdő területe, és   

 

d) a szabályozási tervlapokon üdülőterületként nyilvántartott területrészekhez 

közvetlenül kapcsolódó közterület.”   

 

4. § 

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Komló, 2015. május 7. 

 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 

címzetes főjegyző       polgármester 

 

 

8. sz. napirend 

 

Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram megvalósításának támogatására kiírt 

pályázathoz való csatlakozás és a települési támogatásokról valamint a szociális és 

gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Bogyay László ingézményvezető 

  Feuerstahler Terézia főkertész 

  Folkner Károly cégvezető 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési, a Szociális és egészségügyi, valamint a Pénzügyi és 

ellenőrzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 

 

Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés határozati javaslata bevezető 

részében elírás történt, melyben értelemszerűen az aktuális bizottsági elnevezések szerepelnek. A 

határozati javaslat 2) pontjában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szövegrész helyett a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szövegrész kerül, így kérte a javaslatot elfogadni. 

 



Jégl Zoltán támogatja az előterjesztést és a határozati pontokat, de felhívja a figyelmet a 

piacgazdaság területére való beavatkozásra. Aggodalma a piacgazdaság felé irányul, nem tudni 

hosszútávon milyen hatással lesznek a beavatkozások, kiszorulhatnak a piac résztvevői. 

 

Polics József szerint a piacgazdaságba való beavatkozás kisebb mértékű, az őstermelők kevésbé 

jelentek meg a közétkeztetésben, a szociális otthonokban, a kórház területén. Ami a 

piacgazdaságban problémát jelent, az a közfoglalkoztatásban előállított termékek és azok 

beépítéséhez szükséges fedezethiány az önkormányzat részéről (ezek fedezete eddig vállakozói 

környezetben és önkormányzati forrásokból történt). Jelenleg a közel 1 milliárd forintos bér 

városba áramlásához próbálják megcélozni ezt az értékteremtő munkát.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester először a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a képviselő-testület 

12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

44/2015. (V.7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az Szociális és egészségügyi, valamint a 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Szociális Agrárgazdálkodási 

- Szociális Földprogram megvalósításának támogatására” kiírt pályázathoz való csatlakozás című 

előterjesztést. 

 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete ötödik alkalommal is szociális 

földprogramot indít. A földprogramhoz a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-től e célra 

használatra kapott 089/ II./B. hrsz. alatti területből rendelkezésre álló közel 0,4 ha 

alapterületű ingatlant jelöli ki. 

2.) A képviselő-testület a „Komlói Szociális agrárgazdálkodási program” elnevezésű 

pályázatban szereplő eszközbeszerzési és fejlesztési célokkal egyetért, és a Szociális 

Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram megvalósításának támogatására kiírt 

SZOC-AP-15 kódszámú pályázat benyújtását az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatalhoz utólagosan jóváhagyja.  

3.) A képviselő-testület 549 e Ft bér és 148 e Ft járulék, azaz mindösszesen 697 e Ft 

előirányzatot biztosít a foglalkoztatáshoz. Fedezetként a költségvetési rendelet 6.1.1. 

melléklet „közfoglalkoztatási plusz dologi önerőre” előirányzatot jelöli meg.  

A 2016. január 01. - 2016. júniusig 30-ig terjedő időszak bér – és járulék kiadásainak 

fedezetét a képviselő-testület a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja a 2016. évi 

minimálbér ismeretében. 

A képviselő-testület a projekt időtartamára jóváhagyja az Önkormányzat 

engedélyezett létszámának 1 fővel 18 főről 19 főre történő felemelését. Utasítja a 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor a létszám és az 

előirányzat módosítás átvezetéséről gondoskodjon. 

 



Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

Majd szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 

 

15/2015. (V.8.) sz. rendelet 

 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe, 45.§-

ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) 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 települési támogatásokról valamint a 

szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének 

5. §-a a következő (8)-(11) bekezdéssel egészül ki: 

 

(8)  Azzal a személlyel, aki európai uniós, állami, önkormányzati finanszírozású 

szociális felzárkóztató programban (a továbbiakban: szociális felzárkóztatási program) 

vesz részt, együttműködési megállapodást kell kötni, függetlenül attól, hogy ezt a pályázat 

kötelezővé teszi-e. Az együttműködési megállapodásban részletesen szabályozni kell a 

felek jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a pályázatba bevont személy (a 

továbbiakban: támogatott) részéről szükséges kötelezettségekre.  

 

(9) Amennyiben a támogatott a program keretében vállalt együttműködési kötelezettségét 

önhibájából nem teljesíti, határidő és az elvégzendő tevékenységek konkrét 

megjelölésével írásban fel kell szólítani az együttműködési kötelezettség teljesítésére. Ha 

a kérelmező az együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségének ennek 

ellenére sem tesz eleget, a települési támogatásból 3 hónaptól 24 hónapig ki kell zárni. 

 

(10) A (8) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettség megszegéséről a szociális 

felzárkóztatási program lebonyolítója írásban értesíti a szociális irodát. Az értesítésben 

meg kell jelölni a kötelezettségszegő támogatott nevét, személyes adatait, az eset leírását 

és ismertetni kell a kötelezettségszegés súlyát és várható következményeit. Az értesítés 

alapján határozatban kell dönteni az ügyfél települési támogatásból történő kizárásáról és 

annak időtartamáról. 
 



 

(11) Amennyiben a települési támogatásra jogosult személy szociális felzárkóztatási 

programban való részvételre kijelölésére kerül, a programban előírt objektív feltételeknek 

megfelel és az abban való közreműködést ennek ellenére nem vállalja, a települési 

támogatásból a (9) bekezdésben foglaltak szerint ki kell zárni. 

(12)  

2. § 

 

Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba. 

 

Komló, 2015. május 7. 

 

dr. Vaskó Ernő Polics József 

címzetes főjegyző polgármester 

 

 

9. sz. napirend 

 

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységéről 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 

  dr. Tánczos Frigyes ügyvezető igazgató 

  Benácsné Rácz Éva intézményvezető 

  Szabó Gabriella intézményvezető 

 

Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklete 2/F pontjában az 

évszám természetesen 2014. (a 2013. helyett). Megköszönte a beszámoló elkészítését. 

 

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: 

 

45/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a szociális és egészségügyi bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala részére. 

 



 

Határidő:  2015. május 31. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

10. sz. napirend 

 

A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságában bekövetkezett személyi 

változás 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Folkner Károly  cégvezető 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

46/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint 

a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 

Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságában bekövetkezett személyi változásról szóló 

előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület megköszöni Genczler István eddigi igazgatósági elnöki munkáját és 

elfogadja a 2015. április 10. nappal történő lemondását. 

 

2. A képviselő-testület jóváhagyja a DÉL-KOM Kft. által delegált Borbás Károlynak - 7626 

Pécs, Mandula utca 1./1. szám alatti lakosnak - a társaság igazgatósági taggá történő 

megválasztását a 2015. május 8. napjától 2015. december 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozóan. Az igazgatóság tagjai e tisztségükből eredő feladataikat tiszteletdíj nélkül 

látják el. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaságok ügyvezetését tájékoztassa.  

 

4. Felkéri a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. ügyvezetését, hogy az igazgatóság 

személyi összetételében bekövetkezett változás miatt szükségessé vált alapszabály 

módosítás cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős:  Polics József polgármester 

   Folkner Károly cégvezető 

 



11. sz. napirend 

 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti terve 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Pista József az áramvásárlásról érdeklődött. Megkérdezte, nem lenne-e célszerűbb megtermelni 

az áramot, ill. van-e erre lehetőség. 

 

Gerencsér Ágnes: Hidegvízórák leolvasásnál jó lenne a melegvíz leolvasást is elvégezni 

egyszerre. Lehet-e valamilyen megállapodást kötni a Vízművel, hogy a két leolvasás egyszerre 

történjen? 

 

Dr. Barbarics Ildikó tájékoztatást kért a megbízott követeléskezelő cégek tevékenységéről és az 

utóbbi időben történő hatékonyságáról. 

 

Mayerhoff Attila elmondta, hogy az üzleti terv készítésekor mindig több változat készül, 

ilyenkor többek között megvizsgálják a gázmotorok lehetséges üzemeltetését is. Ezek a 

számítások azt igazolták, hogy ilyen magas gázárak mellett nem kifizetődő villamosenergiát 

termelni, olcsóbb megoldás megvásárolni. Ez a háttérszámítás viszont nem került bele az 

anyagba, a végleges üzleti tervbe mindig az kerül, amit véglegesnek tekintenek és amit a 

leggazdaságosabbnak ítélnek meg.  

Megalapozott számításokkal a későbbiekben tud választ adni a kintlévőségekkel kapcsolatban. 

A hidegvíz szolgáltatás a Vízműhöz tartozik a melegvíz energia tartalmának biztosítása a 

Fűtőerőműhöz. A jelenleg hatályos távhő törvény és önkormányzati rendelet szerint a 

vízmérőórák leolvasása a fogyasztók kötelezettsége lenne, ami társasházi hatáskörbe utalt feladat. 

Arra nincs saját kapacitásuk, hogy évente többször végezzék el a leolvasásokat.  

 

Polics József elmondta, hogy a társasházakon múlik, hogy ez a kérdés hogyan működik. Sok 

társasháznál jól működik az adatszolgáltatás, mely megtörténik egyidőben és havonta van 

számlázás. A probléma megoldására egyeztetés kell a közösképviselőkkel és a lakókkal.  

 

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: 

 

47/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, 

valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói 

Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta. 

 



1. A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak 

gyakorlója elfogadja a társaság 2015. évi üzleti tervét. 

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 1/2015. (II.25.) számú 

igazgatósági és az 1/2015. (II. 25.) számú felügyelőbizottsági határozatait.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a társaság 2015. évi üzleti tervének szóló alapítói határozat 

kibocsátására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester 

   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  

 

 

12. sz. napirend 

 

Településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a törvényi szabályozás még nem érkezett 

meg, ezért csak részmegoldás került a képviselő-testület elé. 

 

Jégl Zoltán: Ha szeptemberig nem történik változás, akkor a jelenlegi hatályos módon alakulnak 

meg a részönkormányzatok? Javaslata lenne, hogy a lejárt határidejű határozatok beszámolójába 

kerüljön be, ha a részönkormányzatoknál valamilyen változás megy végbe.  

 

dr. Vaskó Ernő: A jelenlegi előírás szerint igen. Ha nem történik változás a központi 

szabályozásban, akkor megoldást kell találni arra, hogy milyen módon lehet a formálisan 

megalakult részönkormányzati testületek működésébe bevonni a helyben lakókat. Ezt majd a 

tervek szerint az SZMSZ-ben fogják szabályozni. 

 

Dr. Barbarics Ildikó kérte, hogy az előző években megspórolt körtvélyesi részönkormányzati 

pénzhez jusson hozzá a jövőben megalakuló új részönkormányzat. Szeretné, ha a következő 

képviselő-testületi ülésig megoldást találnának erre. A megmaradt összeget a település 

fejlesztésére fordítanák, melyre már vannak ötletek.  

 

Polics József ígéretet tett, hogy a kérést megemlíti majd a képviselőknek a Parlamentben. Még 

bizonytalan a helyzet, ezért szeptemberig meghosszabbítják a határidőt. A képviselő-testület 

döntése a Körtvélyesi részönkormányzat tekintetében már megszületett, a törvény előírásait 

figyelembevéve nem kötelező a részönkormányzat megalakítása. Jelenleg azt a javaslatot tették, 

hogy azokon a településrészeken valósuljanak részönkormányzatok, amelyeknél a törvény 

erejénél fogva kötelező azokat megalakítani. Körtvélyesnek nem lesz hátránya abból, ha nem lesz 

részönkormányzata. Pénzmaradványról nem tud, nincs felsorolva a költségvetésben sem.  



 

Aladics Zoltán: A hatályos SZMSZ szerint kezelték a kérdést, a megalakítható (SZMSZ-ben 

felsorosolt) részönkormányzatok pénzmaradványa a céltartalék részét képezi és jelen esetben 

céltartalékban van a tárgy évi támogatás is addig, amíg meg nem alakulnak. E fölött a céltartalék 

fölött diszponál polgármester úr, mely kibővítésre kerül azzal, hogy szakmai teljesítés-

igazolóként, ill. a kiadások elrendelőjeként megjelenhetne a településrészhez kapcsolódó 

képviselő is. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 

szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

48/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési, 

valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a 

„Településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést. 

 

1) A képviselő-testület a településrészi önkormányzatok létrehozásának határidejét a 2015. 

szeptemberi rendes képviselő-testületi ülés időpontjáig meghosszabbítja. 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a településrészi önkormányzatok megalakítására 

vonatkozó keretszabályokat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatába 

építse be, az erre vonatkozó rendeletmódosító javaslatát szintén a szeptemberi rendes 

képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 

2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrészi önkormányzatok 

megalakításáig a településrészen lévő korábban részönkormányzati kezelésű ingatlanok 

üzemeltetése, illetve a településrészen megrendezésre kerülő rendezvények tekintetében 

kérje ki a településrész egyéni képviselőjének véleményét. E mellett kezdeményezze a 

kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló együttes utasítás módosítását akként, 

hogy a településrészi önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségvállalások 

szakmai igazolójaként a településrészi egyéni önkormányzati képviselő kerüljön 

feltüntetésre.  

 

Határidő: 2015. szeptemberi rendes képviselő-testületi ülés (1. pont tekintetében) 

Azonnal (2. pont tekintetében) 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  Polics József polgármester 

 



 

13. sz. napirend 

 

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Bogyay László intézményvezető 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Jégl Zoltán kérdése, hogy régebben kinek, mikor és mennyiért adták el a területet, valamint 

milyen értéknövelő beruházás történt ott. 

 

Dr. Barbarics Ildikó érdeklődött, hogy mekkora átalakítást igényel az ingatlan és milyen 

összegben, valamint az épületet mire fogják használni. A támogatás teljes egészében biztosítja a 

vételár kifizetését?  

 

Pista József kérdezte, hogy az autófényező és szerelőműhely is hozzátartozik-e az ingatlanhoz. 

 

Polics József ismertette, hogy a jelenlegi forgalmi értékbecslés képezte a vételár alapját, hisz ez a 

pályázat része volt. 2015. februárban döntött a pályázatról a képviselő-testület, amikor biztosítva 

lett a vásárláshoz szükséges 20 %-os önrész. Az önkormányzat megnyerte a pályázatot, 

kialakultak a feltételek a forrásokhoz, és hogy milyen szerződést kell megkötni, ez már a 

végrehajtási szakasz. Az ingatlanhoz hozzátartozik az összes szerelőműhely és csarnok, a teljes 

terület egy helyrajzi számon szerepel. Kisebb átalakításokat kell majd végezni a „Start” és 

közmunka keretén belül. Az épületet a Városgondnokság veszi használatba az irodai 

alkalmazottakkal, a közcélú dolgozókkal, gépparkkal stb. együtt, mert a jelenlegi telephely már 

kicsinek bizonyul. A központban nagy a személyi forgalom, az eszközök tárolása sem megoldott. 

A későbbiekben dönt majd a képviselő-testület a Tompa M. úti ingatlan sorsáról, a tervek szerint 

a II. félévtől működnek majd az új helyen. Régebbi adásvételi adatokról nem tud beszámolni. 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

49/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, 

valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – Komló 

Város Önkormányzat Városgondnokságának ingatlan adásvételéről szóló előterjesztést 

megtárgyalta. 

 

2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Komló Város 

Önkormányzat, az általa meghatalmazott Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága 

(képviseli: Bogyay László intézményvezető) útján a komlói belterület 3853 hrsz., 



természetben 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19. szám alatt található, 3436 m2 nagyságú 

ingatlant bruttó 43.000.000,- Ft vételáron megvásárolja azzal, hogy a vételár fedezete a 

2015. évi kistérségi startmunka mintaprogram, illetve Komló Város Önkormányzat 2015. 

évi költségvetése „Start program fejlesztési önereje” terhére rendelkezésre áll.  

 

3. A vételárat az 1. pontban meghatározott feltételek szerint és az ott szereplő fedezet terhére 

a meghatalmazott Városgondnokság egyenlíti ki. 

 

4. Az 1. pontban körülírt ingatlan tulajdonjoga Komló Város Önkormányzatot illeti meg, 

mint az intézményi vagyon tulajdonosát. 

 

5. A képviselő-testület az ingatlan kezelőjeként Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokságát jelöli ki. 

 

6. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet 

soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 

7. Felhatalmazza Bogyay László intézményvezetőt az ingatlan adásvétel teljes körű 

lebonyolítására, minden szükséges intézkedés és nyilatkozat megtételére, így különös 

tekintettel az adásvételi szerződés megkötésére és az ingatlan birtokbavételével kapcsolatos 

megállapodásra. 

 

Határidő: 2015. június 30. (adásvételi szerződés megkötése és birtokbavétel) értelem 

szerint 

Felelős:  Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

   Bogyay László intézményvezető  

 

 

14. sz. napirend 

 

Vízi közmű felújítási keret terhére történő ivóvízvezeték kiváltások 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Mester Zoltán  üzemigazgató 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Jégl Zoltán javasolta, hogy az ivóvízvezeték szakaszokat a határozati javaslatban konkrétan 

jelöljék. Pontosítva: az 1300 m-es szakasz teljes kivitelezési költsége 2.011.000,- Ft/ÁFA, 

melyből már megvalósult 763 fm?  

 

Mester Zoltán: Igen, mert a felújítandó szakasz hossza 1300 m. Ennek a megvalósult szakasznak 

a költségvetése került beadásra. Az első szakasz (763 fm) költsége a 2.011.000,- Ft+ÁFA, a 

második szakasz (84 fm) kiváltása 1.964.287,- Ft+ÁFA összegű. 

 



Molnár Zoltánné kiment a teremből. 

 

Polics József úgy gondolja, hogy a mellékletben szereplő terv tartalmazza a teljes szakaszt és az 

ahhoz kapcsolódó költségeket. Elkezdődtek a kivitelezői munkák melyek jól haladnak, a 

költségvetésben erre van forrás. 

 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a határozati javaslat 1.) pontját módosítani szükséges a 

félreértelmezhetősége miatt az aláhúzott szöveg szerint:  

 

1.) „A Képviselő-testület a Közüzemi-völgyben található ivóvízvezeték szakasz I. ütemének 

(763 fm) rekonstrukcióját 2.011.000,- Ft+ÁFA összeggel, valamint az újtelepi gyűjtőút 

területén található ivóvízvezeték szakasz (84 fm) kiváltását 1.964.287,- Ft+ÁFA 

összeggel a költségvetési rendelet „Viziközmű felújítási keret” előirányzat terhére 

jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó vállalkozási szerződéseket 

az önkormányzat képviseletében aláírja.” 

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

50/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 

és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta a viziközmű felújítási keret terhére történő ivóvízvezeték 

kiváltások tárgyú előterjesztést. 

 

1.) A Képviselő-testület a Közüzemi-völgyben található ivóvízvezeték szakasz I. ütemének 

(763 fm) rekonstrukcióját 2.011.000,- Ft+ÁFA összeggel, valamint az újtelepi gyűjtőút 

területén található ivóvízvezeték szakasz (84 fm) kiváltását 1.964.287,- Ft+ÁFA 

összeggel a költségvetési rendelet „Viziközmű felújítási keret” előirányzat terhére 

jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó vállalkozási szerződéseket 

az önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester  

 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 

módosítása alkalmával az 1. pontban szereplő előirányzat változások átvezetéséről 

intézkedjen. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 



15. sz. napirend 

 

Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Schalpha Anett elmondta, hogy az elmúlt években különböző forrásokból több óvoda konyhája 

megújult. A szilvási tagóvoda mindkét épületében található egy-egy konyha felújítása elmaradt, 

viszont ezzel a pályázattal lehetőségük lenne a korszerűsítésre. Kérte a képviselő-testületet a 

határozati javaslat elfogadására. 

 

Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 8,6 millió forintos beruházásról van szó, amelyre 

431.000,- forint önrészt biztosít Komló Város Önkormányzata. 

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

51/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 

gazdasági és településfejlesztési bizottság és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása 

figyelembevételével – megtárgyalta a Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés 

támogatására tárgyú előterjesztést. 

 

2.) A Képviselő-testület a Komló Város Óvoda Szilvási Tagóvoda konyhái felújítására és a 

kapcsolódó eszközbeszerzésre a központi költségvetésből biztosított támogatás elnyerése 

érdekében pályázat benyújtását határozza el bruttó 8.639.114,-Ft összértékben. A 

fejlesztés megvalósításához 431.956,-Ft saját forrást biztosít a költségvetési rendelet 7. sz. 

mellékletében szereplő Komló Városi Óvoda beruházási előirányzat terhére.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 

előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat és mellékletei benyújtására, 

valamint az ezzel kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  2015. május 29. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

 



16. sz. napirend 

 

Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Molnár Zoltánné visszaérkezett. 

 

Dr. Barbarics Ildikó szerint konzorciumvezetőként minden feladat és döntési jog a 

programiroda hatáskörében lesz. Mi a garancia arra, hogy felgyorsul majd a munkafolyamat? 

 

Polics József ismertette a jelenlévőkkel, hogy jelenleg ez az egyetlen olyan beruházás, ami 

biztosan megvalósul a 2014-20-as EU költségvetési támogatásból. 2014-ben elutasításra kerültek 

a KEOP pályázatok forráshiány miatt, de egy kormányzati döntés alapján az országban 53 

víziközmű beruházást részesítettek kiemelt támogatásban a 2014-20. EU költségvetés terhére. A 

2014-20. évi költségvetési időszakhoz kapcsolódó beruházások végrehajtási rendjét újra 

szabályozta a kormány. E döntés eredménye a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, amely az 

összes 2014-20-as beruházási pályázatot fogja a jövőben lebonyolítani.  

Jelenleg ezen intézményrendszer mellett kell dolgozni. 

 

Több kérdés, és hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

52/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 

és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a szennyvízberuházás 

megvalósításához szükséges konzorciumi megállapodás megkötésével kapcsolatos előterjesztést.  

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Komló város ellátatlan területeinek 

szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú szennyvízelvezetési és 

tisztítási program megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester  

 



17. sz. napirend 

 

Közművelődési megállapodás kötése 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Horváth Lászlóné intézményvezető 

  Puskás Csaba  egyéni vállalkozó 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Polics József elmondta, hogy 2015. december 31-ig szól a megállapodás. 

 

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: 

 

53/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, 

kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 

közművelődési megállapodás kötése tárgyú előterjesztést.  

 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező közművelődési megállapodást 

jóváhagyja. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás 

aláírására.  

 

 

18. sz. napirend 

 

A Komló Városi Óvoda átszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatos döntések 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Judikné Linde Teréz óvodavezető 

  Kiss Béláné  GESZ vezető 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Dr. Barbarics Ildikó kérdezte, hogy a nyugdíjba küldött dolgozókkal történt-e egyeztetés. A 

jelenlegi beiratkozásokról tájékoztatást kért. 

 

Kozmann Kornélia: A nyugdíjba vonuló kollégák a betöltött 40 éves munkaviszony után fognak 

nyugdíjba menni, december 30-ával, szeptembertől töltik le a felmentési idejük azon részét, 



mikor már nem fognak munkába állni. A tényeket egyeztették velük és ismert számukra, hogy 

külsős személy az ő helyükre nem kerül, átcsoportosításokkal történik a bent lévő dolgozók 

folyamatos munkaviszonyának biztosítása. Véleménye, hogy az átszervezés humánusan történt. 

 

Polics József: a jelenlegi beiratkozásokról nincs tájékoztatás, amely a képviselők részére 

utólagosan e-mailban kerül kiküldésre. 

 

Pista József szerint nem átszervezésről, hanem leépítésről van szó. Nem támogatja az 

előterjesztést. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen, 1 

nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

54/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda 

átszervezéséről és létszámcsökkentéséről szóló előterjesztést.  

 

1.)  A Képviselő-testület a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 2015/2016. nevelési 

évben szervezhető csoportok számát a Komló Városi Óvoda tekintetében 26 csoportban 

határozza meg.  

 

2.) A Képviselő-testület támogatja a Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodájában a 

tornaszoba kialakítását, és a felkéri a polgármestert, hogy a soron következő rendes 

képviselő-testületi ülésre mérje fel a fejlesztés költségeit és tegyen javaslatot a fejlesztés 

forrásainak biztosítására. 

 

3.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2015. 

szeptember 1. napjától 104 főben határozza meg. 

 

4.)  A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az álláshelyek számának 

változását a költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával 

vezesse át. 

 

5.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2015. évi II. 

ütemében az alábbiak szerint megvalósult létszámcsökkentés esetében támogatási igény 

kerüljön benyújtásra: 

 

 



Intézmény 
neve 

8/2015. (III. 
6.) Ökr. 
szerinti 
létszám 

Létszám-
csökkentés 

Létszám-
csökkentési 
pályázatban 

érintett 
létszám 

Engedélyezett 
létszám 2015. 

szeptember 1-től 

Komló Városi 
Óvoda 

108 fő -4 fő 4 fő 104 fő 

 

6.) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött idejének megszakítása nélküli – 

foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél, az 

előreláthatóan megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 

változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál 

nincs lehetőség. 

 

7.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat által alapított költségvetési 

szervek közötti létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta, és ennek 

ismeretében döntött az intézmények létszámcsökkentéséről a 2015. évre vonatkozóan. 

 

8.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem 

kerülnek visszaállításra, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból 

adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 

9.)  A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy saját forrásból a jogszabályban meghatározott 

juttatásokat nem képes teljesíteni. 

 

10.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2015. évi 

II. fordulójában, a támogatás igényléséről intézkedjen. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

19. sz. napirend 

 

Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Judikné Linde Teréz óvodavezető 

  Kiss Béláné  GESZ vezető 

 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 



Polics József ismertette, hogy az eredetileg kiküldött előterjesztéshez képest az 1. számú 

mellékletben található Komló Városi Óvoda KVÓ-2/2015 okiratszámú alapító okiratának 4.3.2. 

és 4.3.7. alpontjai is kiegészülnek a következő szövegrésszel: 
 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését végzi, az óvodai feladat-ellátásban 

a sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság típusa 

a)     enyhe értelmi fogyatékosság, 

b)     látássérültek (vakok, gyengénlátók), 

c)     hallássérültek (siketek, nagyothallók) 

d)     beszédfogyatékosok, 

e)     autizmus spektrum zavarral küzdők, 

f)      egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási 

zavarral) küzdők. 
 

Egyidejűleg az előterjesztés 2. számú mellékletét képező módosító okirat 1. pontjába a 4.3.1. 

alpont mellé a 4.3.2. és 4.3.7. alpontok is bekerülnek. 

 

Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a fenti kiegészítéssel tárgyalja meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a kiosztott módosítással együtt, 

melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 

hozta: 

 

55/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság véleményének figyelembe vételével – az alapító okiratok módosítását 

megtárgyalta. 

 

1.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a 

Komló Városi Óvoda – az előterjesztés mellékleteiben szereplő – módosított alapító 

okiratát, valamint a módosító okiratot egységes szerkezetben elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 

Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 

Határidő:   2015. május 15. 

Felelős:  Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

 



20. sz. napirend 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

Dr. Barbarics Ildikó kiment a teremből. 

 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

56/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, 

kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

1.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

 

21. sz. napirend 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és 

gyermekjóléti intézmények 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 

  Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 

  Szabó Gabriella intézményvezető 

 

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 11 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

 

 

 



57/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Szociális 

és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 

intézmények 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

1.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

3.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 

Bölcsőde 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 3. sz. mellékletben foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

4.) A Képviselő-testület elismerését fejezi az intézmények vezetőinek és dolgozóinak a 

kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok megszervezéséért és színvonalas 

ellátásáért. 

 

 

22. sz. napirend 

 

Szociális nyári gyermekétkeztetés 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 

 

Dr. Barbarics Ildikó visszaérkezett. 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési, valamint a Szociális és egészségügyi bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Pista József megkérdezte, hogy : 250 főnél nincs többre igény? 

 

Polics József válaszolta, hogy a felmért adatok alapján 250 főre van igény. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



58/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi 

és ellenőrzési, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzata szociális nyári 

gyermekétkeztetési pályázat benyújtását és önrésze biztosítását. 

 

1.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyja a 2015. évi szociális nyári 

gyermekétkeztetés támogatási igénylés benyújtását. 

 

2.) A Képviselő-testület a pályázat önrészét – legfeljebb 3.122.000,-Ft-ot – a költségvetési 

rendelet 6.1. sz. melléklet „Egyéb nem intézményi ellátások” rovat terhére biztosítja a 

2015. évi költségvetésben. 

 

3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

 

23. sz. napirend 

 

Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve véleményezési eljárásának 

elfogadására vonatkozó határozat 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

A Gazdasági és településfejlesztési és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Gerencsér Ágnes kiment a teremből. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

59/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 

és, településfejlesztési, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának 

figyelembevételével – megtárgyalta a város településrendezési tervi 2013-14 évi módosításának 

partnerségi véleményeit. 

 



1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város 

Településrendezési Tervét érintő 2. sz. melléklet szerinti kiegészítő módosításokat. 

 
2) A képviselő-testület megállapítja. hogy jelen információk szerint a tervezett módosítások 

nem járnak a káros környezeti hatások növekedésével, amely a 2/2005. (I.11.) 

Kormányrendelet szerinti környezetvédelmi alátámasztó munkarész készítését követelné 

meg. 

 
3) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város 

Településrendezési Tervi módosításában résztvevő partnerek véleményét és kifogásait.  

 

4) A képviselő-testület elfogadja a 1. sz. mellékletben csatolt beszámolót, és utasítja a 

főépítészt a végső szakmai véleményezési szakasz megindítására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész 

 

 

24. sz. napirend 

 

Bírósági népi ülnökök választása 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: dr. Dobra Sándor Járásbírósági elnök 

 

Gerencsér Ágnes visszaérkezett. 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 16 fő vehet részt ülnökként a munkában, a 

bizottság a jelölteket (Esküdt István kivételével) elfogadásra javasolta. A jelöltek nem kérték zárt 

ülés tartását. 

 

Pista József kérdezte milyen szempontok alapján döntöttek a jelöltekről. 

 

Polics József az okot nem ismeri. 

 

Hegedüs Norbert egyetértett a döntéssel. 

 

Több kérdés, hozzászólás, személyről szóló javaslat nem volt. 

 

A polgármester egyben bocsátotta szavazásra a határozati javaslatot az ülnökök személyéről 

(Esküdt István kivételével), melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

 

 



60/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalása 

figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Járásbíróság népi ülnökeinek megválasztására 

irányuló javaslatokat. 

 

A képviselő-testület  Góz Brigitta Komló, Május 1. u. 7., 

Szeitz Béla Komló, Krisztina u. 6.,  

Haász Imréné Komló, Ifjúság u. 36., 

Hosszú Józsefné Komló, Széchenyi u. 11., 

Elter Ottóné Komló, Függetlenség u. 24., 

Dr. Kóborné Vámos Zsuzsanna Komló, Jó szerencsét u. 18., 

Szabó Lászlóné Komló, Május 1. u. 6., 

Bogyay Mariann Magyaregregy, Rákóczi u. 4/A., 

Barta Zsolt Győzőné Komló, Nagyszántó u. 3., 

Pappné Raufschneider Klára Komló, Bartók B. u. 19., 

Molnár Júlia Komló, Majális tér 4., 

Virág Gáspár Józsefné Komló, Kossuth L. u. 46. 

   Kispál József Komló, Dózsa Gy. u. 5., 

 

szám alatti lakost a Komlói Járásbíróság népi ülnökévé, valamint 

 

   Gáspárné Kovács Lívia Komló, Vértanúk u. 27., 

   Geisz Istvánné Komló, Damjanich u. 20., 

   Jéhn Istvánné Mecsekpölöske, Rózsa u. 7. 

 

szám alatti lakost a Komlói Járásbíróság pedagógus népi ülnökévé választja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a jelölteket és a bíróság 

elnökét haladéktalanul tájékoztassa, továbbá a megválasztott ülnökök eskütételének 

megszervezéséről és a megbízólevelek átadásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polics József polgármester 

 

 

25. sz. napirend 

 

Beregszászi járásba kiküldetés 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

61/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

állásfoglalása alapján – utólagosan megtárgyalta a Beregszászi kiküldetésről szóló előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület a beregszászi hivatalos kiküldetést utólagosan jóváhagyja. 

 

A delegáció tagjai:  

Polics József    Komló város polgármestere 

 Schalpha Anett   önkormányzati képviselő 

 Kis-Pálóczi Ida  kapcsolattartó 

 Ferencz-Lőfi Lajos  gépkocsivezető 

 

A kiutazás ideje:   2015. április 10-13. 

 

A kiutazás költségei: 

A kiküldetésben részesülők: 

- napidíja: 4 fő x 2 nap x 16 EUR    128 EUR 

-A gépkocsi költségeire, valamint váratlan   272 EUR   

kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg 

(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)  

 Összesen:       400 EUR 

 

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

kiutalásáról gondoskodjon. 

  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

26. sz. napirend 

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció megalapozó 

vizsgálatának és a koncepció fejlesztési irányainak elfogadása 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

 

Szarka Elemér József szerint nagy feladat elvégezni a tervezést, mert hosszú évekre szól.  

 

Polics József megköszönte az ITS-ben résztvevők munkáját, mely tavaly kezdődött. A 

Településfejlesztési Stratégia célja Komló lakosainak munkát adó, élhető, értékeit tisztelő várost, 

melynek fenntartható a gazdasága, társadalma és a környezete.  



 

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: 

 

62/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 

gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta az 

Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció megalapozó 

vizsgálatának és a koncepció fejlesztési irányainak elfogadása tárgyú előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt megalapozó vizsgálat 

munkaanyagát és a 2. sz. melléklet szerinti településfejlesztési koncepció fejlesztési irányait 

tartalmazó dokumentumot megismerte. 

 

A képviselő-testület a megalapozó vizsgálatot megfelelőnek tartja a tervezés alapjának. A 

településfejlesztési koncepció főbb fejlesztési irányait elfogadja, a településfejlesztési koncepció 

tervezetét államigazgatási véleményezésre alkalmasnak találja. 

 

 

27. sz. napirend 

 

Zora 10 Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Szinger Zoltán  ügyvezető 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

63/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 

bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Zora 10 

Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 

 

1. A képviselő-testület a Zora 10 Kft. (székhely: Mánfa, Fábián Béla u. 62.) 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: 2.000.000,- Ft. 

 

2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag támogatási kérelemben foglalt 4 

fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására 

használhatja fel.  

 

3. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a 4 fő 

foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum benyújtását követően 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. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2015. 

január 20. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 8 főhöz képest a munkavállalói átlagos 

statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 4 fő 8 órás teljes munkaidejű munkaviszony 

keretében foglalkoztatott munkavállalóval növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított 

24 hónapon keresztül fenntartani.  

 

6. 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 6.1.1. sz. mellékletében 

elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2015. december 31. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  Polics József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



28. sz. napirend 

 

Kossuth aknai ingatlanok visszavásárlása 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Lévai Béla  ügyvezető 

 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta 

azzal, hogy az ingatlanok vételárát 18 Ft/m2-ben javasolta meghatározni. 

 

Dr. Barbarics Ildikó hiányolta az elidegenítési tilalom bejegyzését az ingatlannyilvántartásból, 

mivel alapból a szerződésnek tartalmaznia kellett volna. 

 

Polics József megerősítette, hogy hiba történt a rendszerben. A szerződésben a 3 év beépítés 

utáni visszavásárlási kötelezettség ki volt kötve, ha nem valósul meg a beruházás. Ennek a 

területnek nagy része beerdősült az Erdőfelügyelőség szerint. Ha itt napelemparkot akarnak 

létesíteni, akkor az erdőművelésből ki kell vonni, ami nagyon sokba kerül. Előnyt jelent az, hogy 

a visszavásárolt terület két helyrajzi számon fog szerepelni.  

 

Több hozzászólás nem volt. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 

szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

64/2015. (V. 7.) sz. határozat 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság 

javaslata alapján – megtárgyalta a Sybac-Solar Hungary Kft. kérelmére vonatkozó előterjesztést. 

 

1. A Képviselő-testület: 

 

 a 0308/8 hrsz-ú 1 ha 1592 m2 nagyságú "üzemi területet" 18,- Ft/m2, azaz 

 mindösszesen bruttó 208.656,- Ft összegért,  

 

 a 0308/9 hrsz-ú 1 ha 1107 m2 nagyságú "üzemi területet" 18,- Ft/m2, azaz  

mindösszesen bruttó 199.926,- Ft összegért  

 

visszavásárolja a Sybac-Solar Hungary Kft-től. 

 

A vételár fedezeteként a költségvetési rendeletben tervezett Vállalkozásfejlesztési 

előirányzatot jelöli meg azzal, hogy amennyiben a visszavásárolt ingatlanok tárgyéven belül 

értékesítésre kerülnek, úgy a vételárból a fenti előirányzatot vissza kell pótolni. 

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés elkészíttetése 

és a vételár kifizetése, továbbá az előirányzat változások átvezetése ügyében. Felhatalmazza a 

polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 



Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

  Polics József polgármester 

 

2. A képviselő-testület a 0308/10 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a beépítési kötelezettség 

időtartamát, valamint e kötelezettség biztosítására szolgáló visszavásárlási jogot, elidegenítési 

és terhelési tilalmat a korábbi szerződésben vállalthoz képest további 1 évvel, azaz 2017. 

február 13. napjáig meghosszabbítja.  

Az 1. sz. határozati pont végrehajtásának feltétele a kötelezettség és a kapcsolódó jogok 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzése a 0308/10 hrsz-ú ingatlanra. 

 

A meghosszabbításból eredő költségek a kérelmezőt terhelik. 

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a döntésről. 

Felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási jog meghosszabbítására vonatkozó 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2015. június 30. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

   Polics József polgármester 

 

 

29. sz. napirend 

 

Interpellációk, bejelentések 

 

Előadó: Polics József  polgármester 

 

Interpelláció, bejelentés nem érkezett. 

A következő napirend tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kerül sor. 

 

Polics József a képviselő-testületi ülést19 óra17 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

   dr. Vaskó Ernő  Polics József 

 címzetes főjegyző  polgármester 


