
 

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

     2016. október 27-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fő képviselő. Hegedüs Norbert, Gerencsér Ágnes, Molnár 
Zoltánné és dr. Barbarics Ildikó igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 03 
perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel 
és írásban történik. 
 
Szavazásra bocsátotta a 10. sz. „Komló-Víz Kft. taggyűlési és a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési 
döntéseinek jóváhagyása” című napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását, valamint a 
napirendeket, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, minősített többségű szavazással 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.  
 

1. sz. napirend 
 

Duftin Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Sic Endre  ügyvezető 

 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
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: 
 

163/2016. (X.27.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
DUFTIN Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

1. A képviselő-testület a DUFTIN Kft. (székhely: Komló, Pécsi u. 42./C.) 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, azaz kétmillió forint. 
 



2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben 
foglalt és már jelenleg is foglalkoztatott 8 fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér- és 
járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

 
3. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat két egyenlő 

részletben folyósítja.  

 
4. Kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásától számított 12 hónapon keresztül 

köteles a munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 32 fő teljes 
munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott  munkavállalóval 
fenntartani.  

 
5. 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 mellékelt támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2017. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 

 
 



 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, 
adószám: 15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
 
másrészről DUFTIN Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7300 Komló, Pécsi 
u. 42./C, adószám: 11361804-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-063540, képviseli: Sic Endre; a továbbiakban: 
Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. 
(V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a 
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a …/2016. (X.27.) számú 
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 
2.000.000,- Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a 
továbbiakban: 1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az 
alábbiakról tájékoztatja a Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

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

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

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

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás; 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás, a következő esetekben: 

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre; 

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

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



e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 

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

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

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

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

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

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

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

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

túllépését eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 

(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély 
összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a 
felvásárló vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó 



felső határt. Az összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű 
támogatás a műveletet követően is jogszerű marad. 

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

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

 

4. § 

(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek 
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az 
e rendelet szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig 
halmozható más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással. 

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

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 

4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett OTP Banknál vezetett 11731063-20043850 számú számlájára utalja. 

5./  Kedvezményezett számára Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 82/2015. (VI. 4.) számú 
határozatában már döntött 2.000.000,-Ft, azaz kétmillió forint támogatási összeg megállapításáról azzal a 
feltétellel, hogy a Kedvezményezett azt a támogatási kérelmében foglalt 8 fő új 8 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben megjelölt támogatási összeget a 82/2015. (VI. 14.) 
számú határozatban írt 8 új 8 órás foglalkoztatott további 12 hónapos foglalkoztatásának (a foglalkoztatás 
korában 8 fővel megemelt számának folyamatos fenntartásával) bér- és járulék költségeinek finanszírozására 
használhatja fel. 

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

7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását követően 2 egyenlő részletben folyósítja. A képviselő-testület az első részlet folyósításához szükséges 
teljesítésként elfogadja a 2016 júliusában kelt számlával igazolt beruházást, melynek alapján a támogatás első 
részlete e szerződés aláírását követően folyósítható. A támogatás második részletének további folyósítási 
feltétele a kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal való igazolása.  
 



8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napjától 
(2016. szeptember 14.) számított legalább 12 hónapon keresztül a legalább 32 fős, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállaló átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát fenntartja.  
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával 
kapcsolatban - lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, 
hogy a Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el. 
 
Kelt: Komló, 2016. …………………….     

 
 
 

        _____________________________                 _____________________________ 
Támogató     Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata                      DUFTIN Kft. 
        Képv.: Polics József Polgármester           Képv.: Sic Endre ügyvezető 
 



 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2016. ……………….. …napján: 
 
 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2016. ………………...........napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

2. sz. napirend 
 
A Városgondnokság magasabb vezetői (gazdasági vezető) álláshelyére kiírandó pályázati 
felhívás 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
Meghívott: Bogyay László  intézményvezető 
  Lengyel János   gazdasági vezető 
  Rabitovszky Bernadett gazdasági vezető-helyettes 
 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester elmondta, hogy Lengyel János a Városgondnokság jelenlegi gazdasági 
vezetője nyugdíjba vonul, ezért van szükség a pályázat kiírására. A pályázati eljárás 
lefolytatásának idejére az előterjesztés szerint Rabitovszky Bernadett gazdasági vezető-
helyettest bízza meg a képviselő-testület a gazdasági vezetői feladatok ellátásával. 
A határozati javaslat szerint a véleményező szakmai munkacsoport tagja Polics József, Szarka 
Elemér és Aladics Zoltán lesz. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta.  
 
Szarka Elemér vállalta a szakmai munkacsoportban a megbízatást. 
 
Kérdés nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal, minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

164/2016. (X. 27.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a címzetes főjegyző előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének 



figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
magasabb vezetői (gazdasági vezető) álláshelyére pályázat kiírása tárgyú előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága magasabb vezetői 
(gazdasági vezető) álláshely betöltésére pályázatot hirdet az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon.  
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
2.) A Képviselő-testület szakmai munkacsoportot hoz létre és megbízza, hogy a Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői (gazdasági vezető) álláshelyének 
betöltésére benyújtott pályázatokat véleményezze. 
A munkacsoport tagjai:  

- Polics József polgármester 

- Szarka Elemér, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság elnöke 

- Aladics Zoltán, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkacsoport vezetésére. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága 
magasabb vezetői (gazdasági vezető) feladatainak ellátásával 2016. december 15. napjától a 
pályázati eljárás lefolytatásának idejére, 2017. február 28. napjáig Rabitovszky Bernadettet 
bízza meg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági vezetői megbízással 
kapcsolatos munkáltatói és adminisztratív teendők ellátásáról gondoskodjon.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

1. sz. melléklet 

 
P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í VÁ S 

 
Komló Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben és az annak végrehajtásáról rendelkező 77/1993. (V.12.) Kormányrendeletben 
foglaltak alapján pályázatot hirdet a fenntartói jogkörébe tartozó KOMLÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁG (7300 KOMLÓ, KOSSUTH L . U. 19.) 
magasabb vezetői (gazdasági vezető) beosztásának betöltésére.  
 
A pályázatot meghirdető szerv: 
 Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 7300 Komló, Városház tér 3.  
 
Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama: 
 Komló Város Önkormányzat Városgondnokság  



 7300 Komló Kossuth L. u. 19. 
 Munkakör: magasabb vezető (gazdasági vezető) 
 A vezetői megbízás időtartama: a kinevezéstől számított 5 év 

A megbízás 2017. március 1. napjától 2022. február 28. napjáig szól. 
 
Képesítés és egyéb feltételek: 

− A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett  

− okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű 
szakképesítéssel, vagy 

− gazdasági vezető, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyző, vagy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett 
legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel 
kell rendelkeznie.  

− A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti 
nyilvántartásban, valamint rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel (igazolvánnyal). 

− Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 

− Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 

 
A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A gazdasági vezető feladata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. 
Feladatait az intézményvezető irányítása mellett látja el. 
 
Juttatások: 
Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

− a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajzát, 

− a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a 
pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik, 

− a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, 



− a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő 
tárgyalását kéri. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

− gazdasági vezető, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyző, vagy a Szt. 150. § 
(1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett 
legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői 
szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

− végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 

− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 

− a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap 

 
A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (7300 Komló, Városház tér 3.) 
címére. 
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság magasabb vezetői (gazdasági vezető) álláshelyének betöltésére” 
megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor. 

 
További felvilágosítás kérhető: 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Végh Edina ügyintéző, a 
06-72/584-024-es telefonszámon.  

 
 
        Polics József  
        polgármester 
 
 
 
A polgármester megköszönte Lengyel János munkáját, jó egészséget kívánt. 
 



 
3. sz. napirend 

 
Kistérségi családsegítő és gyermekjóléti ellátás átszervezése, valamint a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 
 
 
Polics József felhívta a figyelmet, hogy a határozati javaslat 3. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett – a vagyon és létszám átadására vonatkozó megállapodást megkösse, és 
a szükséges intézkedéseket megtegye.” 
 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság szóban ismerteti álláspontját: 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság szóban ismerteti véleményét: 
 
Dezső Károly tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményét szóban ismerteti: 
 
Dr. Makra István Edéné: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József kiegészítette, hogy hosszú ideje folynak az egyeztetések a Kormányhivatallal, a 
Magyar Államkincstárral, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal. A törvényi előírások alapján központ létrehozása válik szükségessé, így 
még nincs egyértelmű állásfoglalás arról, hogy a központi feladatok ellátása , a jelen javaslat 
szerint intézményi formában történne, az egyéb feladatellátás pedig társulási formában 
maradna-e. a társulás további működése nem lesz veszélyeztetve. 2017. január 1. napjától a 
központ feladatainak ellátására egy új, önkormányzati fenntartásban álló intézmény kerül 
létrehozásra. Az intézményvezetői álláshelyekre pályázat kiírása válik szükségessé, melynek 
lefolytatásáig a Komlói Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak 
ellátásával átmenetileg Elmontné Popán Ildikót, a jelenlegi intézmény vezetőjét bízza meg a 
Képviselő-testület. A feladatokat úgy osztották fel a két intézmény között, hogy működésük 
akadálymentes legyen. Az alapellátást továbbra is a Társulás fenntartásában álló Komló 
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a fenti módosítással együtt, 
melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

165/2016. (X.27.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Szociális és 
egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével- megtárgyalta a Kistérségi 
családsegítő és gyermekjóléti ellátás átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása című előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
fenntartásában álló Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot érintő 
átszervezést, mely szerint a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatás feladatait ellátó 
szakmai egység 2016. december 31. napjával - a jelenlegi személyi, tárgyi és vagyoni 
feltételekkel együtt - kiválik a Társulás által fenntartott Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ intézményből.  
 
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. január 1. napjával a család- és gyermekjóléti 
központ feladatainak ellátására az átvett személyi, tárgyi és vagyoni feltételekkel Komló 
Város Önkormányzat fenntartásában működő önálló intézményt alapít Komlói Család- és 
Gyermekjóléti Központ névvel. Az intézmény gazdálkodási feladatait Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete végzi.  
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett – a vagyon és létszám átadására vonatkozó megállapodást megkösse, és 
a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
4.) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásról szóló törvény 20/A. § (1) bekezdés 
b.) pontja alapján 2017. január 1. napjától 2017. április 30. napjáig megbízza Elmontné Popán 
Ildikót a Komlói Család - és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak 
ellátásával. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Komlói Család- és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati felhívást a soron 
következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
5.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot jóváhagyja, valamint felkéri a polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse be. 
 
6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komlói Család- és Gyermekjóléti 
Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését a Baranya Megyei 
Kormányhivatalnál kezdeményezze.  
 
7.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. január 
1. napjától hatályos szakmai programját az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
valamint a szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 
 



8.) A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a 
Komló Térségi Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, 
és felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
 
 

4. sz. napirend 
 
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményét szóban ismerteti. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a 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: 
 

166/2016. (X.27.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a nem költségvetési szervek 
támogatására 2017. évre kiírt pályázati felhívást. 
 

1.) A képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az előterjesztés 1. 
sz. mellékletében szereplő tartalommal és feltételekkel pályázatot ír ki. 

 
2.) A képviselő-testület elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplő támogatási kérelem 

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

 
3.) A képviselő-testület felkéri Bareithné Benke Nikolett alpolgármestert, a bizottsági 

elnököket, valamint Gerencsér Ágnes képviselőt, hogy a beérkező támogatási 
kérelmek alapján készítsen javaslatot a nem költségvetési szervek keretösszegének 
felosztására. 

 
Felelős:  Polics József polgármester 
  Bareithné Benke Nikolett alpolgármester 
Határid ő:  értelem szerint 

 
 



1. sz. melléklet 
 
 

Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
társadalmi szervezetek támogatására. A pályázatot a jelen kiíráshoz 
mellékelt adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy 
A/4-es oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2016. évi 
rövid beszámolót, valamint a 2017. évi programok tervezetét, különös 
tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó program 
leírására. 

 
2. Támogatást igényelhetnek a költségvetési évet megelőző év március 1. 

előtt bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi és jogi személyiséggel nem 
rendelkező komlói érdekeltségű civil szervezetek, cégek, amelyek Komló 
városában a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy és bűnmegelőzés, illetve 
egyéb társadalmi célból hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak, és 
előző évi programjaikról, illetve munkájukról pontos tájékoztatást 
nyújtanak, pontosan meghatározzák az adott évi programjaikat, céljaikat, 
tevékenységüket is. E tényt az újonnan alakult egyesületeknél a 
cégbírósági bejegyzéssel, a 2016. évben támogatott szervezeteknél a 
2017. évi kérelem nyomtatványon tett nyilatkozattal kell igazolni. 

 
3. Előnyt élvez az a szervezet:  

 
a. amely az előző évben támogatásban részesült és elszámolt,  

b. amely a városi nagy rendezvényekhez (Európa Nap, Komlói Napok 
– Bányász Nap, Borbála Napok) kapcsolódó tevékenységet végez, 

c. amely legalább 25 taggal, illetve támogatóval rendelkezik, 

d. amely a város határain túlnyúló jelentőségű rendezvényeket szervez 
a város területén, 

e. amely minél nagyobb számban be tudja vonni a lakosságot a 
programjába, illetve a komlói létesítményeket veszi igénybe 
tevékenysége során. 



 
4. Két évre kizárt a támogatásokból az a szervezet, amely az előző évi 

támogatással határidőben és megfelelő minőségben nem számol el. 

 
5. A támogatási igényeket 2017. január 15-ig (postára adás napja) kizárólag 

postai úton lehet benyújtani Bareithné Benke Nikolett alpolgármesternek 
címezve (7301 Komló, Pf. 87.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó 
szervezet megnevezését és a „Pályázat társadalmi szervezetek 
támogatására” szöveget. 

 
6. A pályázatra történő felhívást a Komlói Kirakat újságban, a pályázati 

kiírást az önkormányzat honlapján kell meghirdetni azzal, hogy a 
képviselő-testület csökkentett összegű támogatást is megállapíthat, illetve 
forráshiány miatt elutasíthatja a kérelmet. 

 
7. A képviselő-testület a támogatási kérelmekről 2017. márciusi rendes 

ülésén az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével dönt. A 
támogatott szervezetekkel a polgármester tárgyév április 30-ig szerződést 
köt. Az elszámolásokat a következő év január 15-ig kell benyújtani. 

 
8. A pályázat benyújtásának napjától a pályázati cél megvalósítása 

megkezdhető saját kockázatra, ennek költségei – sikeres pályázat esetén – 
elszámolhatóak. 

 
9. A százezer forintot elérő összeggel támogatott szervezet a polgármesteri 

keret terhére további igényt nem nyújthat be. 

Komló, 2016. október 20.  
 Polics József 
 polgármester 
 
 



2. sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM  
társadalmi szervezetek részére 

 
Igénylő szervezet neve:  _____________________________________  
  _____________________________________  
Címe:  _____________________________________  
Telefon, fax, e-mail:  _____________________________________  
Szervezet vezetőjének neve  
és címe (amelyen postai úton elérhető):  _____________________________________  
Szervezet alapításának éve:  _____________________________________  
Bírósági bejegyzési száma:  _____________________________________  
Számlaszáma:  _____________________________________  
Igénylő szervezet tevékenységi köre:  _____________________________________   
Igénylő szervezet taglétszáma:  _____________________________________  
 
2016. évben kapott támogatás összege:  ___________________  Ft 
2016. évi támogatásról elszámolt:  igen    nem   
2017. évben igényelt támogatás összege:  ___________________  Ft 
 
Alulírott pályázó a pályázati kiírásban rögzített feltételeket megismertem, és tudomásul veszem.  
Támogatott képviselője nyilatkozom, hogy a korábban benyújtott cégbírósági bejegyzésben és a 
szervezet működésében változás nem történt. 
 
___________ , 20__. ____________  hó  ____  nap 
 
 

 P. H.  _____________________  
 cégszerű aláírás 
 
* A pályázatot a jelen adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es 
oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2016. évi rövid beszámolót, valamint a 
2017. évi programok tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó 
program leírására.  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Az alábbi rovatot a pályázat kiírója tölti ki: 
 
A javasolt támogatás összege: _______________________  Ft 
 
A megítélt támogatás összege: ______________________  Ft 



5. sz. napirend 
 
A határon átnyúló együttműködési program keretében benyújtott pályázattal kapcsolatos 
89/2016. (V.26.) számú határozat módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József: Az ezen határozat módosításával felszabaduló 1 M Ft-os összeg teremti meg a 
következő napirend keretében tárgyalt I. világháborús emlékmű teljes körű felújításának 
lehetőségét, mivel arra 1 M Ft-tal csökkentett mértékben ítélték meg a támogatást. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 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 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

167/2016. (X.27.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a „A 
határon átnyúló együttműködési program keretében benyújtott pályázattal kapcsolatos 89/2016. 
(V.26.) számú határozat módosítása” tárgyú előterjesztést. 
 
 

1.) A Képviselő-testület a 89/2016. (V.26.) számú határozatának a pályázat előkészítésével 
kapcsolatban szükségessé váló költségek finanszírozására jóváhagyott bruttó 1.000.000.- 
Forintos összegre vonatkozó bekezdését visszavonja. A tárgyi összeg a költségvetési 
rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési 
keret” részeként más pályázatokhoz kapcsolódóan felhasználható.  

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési 
rendelt soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 



6. sz. napirend 
 

I. Világháborús emlékmű felújítására érkezett támogatói döntés 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ez a pályázat 2 millió forintos támogatási 
igénnyel és 400 ezer forint összegű önrésszel már benyújtásra került. A támogatás teljes 
összegében nemcsak az I. Világháborús emlékhelyhez kapcsolódó tervek szerepeltek, hanem 
egyéb létesítmény felújítással kapcsolatos munkálatok is. Ezt a bíráló bizottság nem támogatta, az 
igényelt 2 millió forintos támogatás helyett 1 millió forintot ítélt meg. Véleménye szerint nem 
célszerű csak a szobor burkolatának javítása, világítás, stb., hanem teljeskörű felújításra van 
szükség pl.: a tetőszigeteléstől a homlokzatig. E felújítás elvégzéséhez szükség van plusz 
forrásokra. 
 
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: 
 

168/2016. (X.27.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta az 
„I. Világháborús emlékmű felújítására érkezett támogatói döntés” tárgyú előterjesztést. 
 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Komló Város Önkormányzat tulajdonában 
álló Komló, Templom tér (931 hrsz.) alatti világháborús emlékmű állagmegóvó-
felújítására benyújtott pályázat keretében elnyert támogatás mértéke bruttó 1.000.000.- Ft. 

 
2. A Képviselő-testület továbbra is fenntartja a 92/2016. (V.26.) számú határozatát, amely 

alapján a pályázati konstrukció keretében elnyert támogatási összeghez bruttó 400.000.- 
Ft pályázati önerőt biztosít a 3/2016. (III.4.) sz. önkormányzati rendelet 7. sz. 
mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére.  

  
3. A Képviselő-testület az elnyert támogatási összegen és a pályázat megvalósításához 

szükséges korábban megítélt önerőn kívül, a beruházás teljes megvalósításához további 
1.200.000 Ft-ot biztosít, melynek fedezeteként 1.000.000,-Ft összegben a „Pályázati, 
előkészítési, önerő és megelőlegezési keret”, 200.000,-Ft összegben pedig a „Városi 
felújítási keret” előirányzatokat jelöli meg.  



 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázathoz 
kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

7. sz. napirend 
 

KEHOP-5.4.1-Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József: Az anyagban nem látható, hogy hány főt érint, és mennyi időbe telik a 
megvalósítás. Bővebb tájékoztatást kért. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselőt, hogy a civilszervezetek, az iskolák és a lakosság 
bevonásával próbálják a környezet- és energiatudatos szemléletformálást kialakítani. Pontos 
létszámot nem lehet megadni, a tervezett program minden elemét érinti a jelenlegi energia 
tudatossághoz kapcsolódó kérdéseknek.  
 
Komlói Napok keretében már volt hasonló megvalósított program, mely a tudatos életformára 
épült.  
A pályázat a fő programelemeket tartalmazza, melyben a kapcsolódó költségek is szerepelnek. A 
közbeszerzési eljárás lefolytatása utáni megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott 
feladatok határozzák majd meg, hogy konkrétan mennyi és milyen program kerül lebonyolításra. 
A pályázat propaganda részében sok munkát tudnak majd adni a helyi médiának és az 
energetikával foglalkozó cégeknek.  
 
Pista József szerint az előadások időpontjáról nem esett szó, valamint létszámadatokat kért. Az 
ötletet jónak tartja, de iskolai kereten belül is foglalkozni kellene vele. 
 
Polics József hozzátette, hogy minél nagyobb létszám bevonását célozzák meg a megvalósítás 
során. A végrehajtáshoz körülbelül 10 hónapos időtartamra van szükség. A környezet- és 
energiatudatosság szempontjából elsőként a fiatalokat próbálják bevonni a szemléletformálásba. 



 
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: 
 

169/2016. (X.27.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„KEHOP-5.4.1-Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület a KEHOP-5.4.1 pályázati konstrukció keretében utólagosan 
jóváhagyja a, „Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón” című pályázat 
benyújtását legfeljebb bruttó 5 000 000 forint beruházási összköltséggel. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és 
a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

2.) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a KEHOP-5.4.1 kódszámú, 
„Szemléletformálási programok” című pályázati felhívás alapján a Szemléletformálási 
programok megvalósítása Komlón 100%-os alap támogatási intenzitás mellett 
valósítható meg.  
 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció összeállítása 
során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve önerő igény lép 
fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten megtárgyalja. 

 
Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

8. sz. napirend 
 

Lakáscélú támogatással kapcsolatos szerződés felbontása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság szóban ismerteti véleményét. 
 
Dezső Károly elmondta, hogy a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a bizottság. 
 
Polics József elmondta, hogy a Kormos család nem tudja vállalni a feltételeket, ezért van szükség 
a szerződés felbontására. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy ebben az esetben ki fedezi a földhivatali költségeket. 



 
A polgármester elmondta, hogy a felmerülő költségeket természetesen az ügyfélnek kell 
kifizetni, mely már megtörtént.  
 
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: 
 

170/2016. (X.27.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, továbbá a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta a 124/2016. (VI.23.) számú határozat 1.) pontja alapján kötött 
megállapodás felbontásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 

1) A képviselő-testület jóváhagyja a 124/2016. (VI.23.) számú határozat 1.) pontja alapján a 
Komló Város Önkormányzat, valamint Kormos Bálint és Kormos Erika között létrejött, 
Komló, Gizella u. 2., 1976/111. hrsz alatti, 900 m² alapterületű építési telek ingyenes 
tulajdonba adásával kapcsolatos támogatási szerződés 2016. október 3-i felbontását. 

 
2) Utasítja a jegyzőt, hogy a földhivatali eljárás lefolytatásáról gondoskodjon és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy minden szükséges intézkedést és nyilatkozatot 
megtegyen. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a következő napirendi pontok tárgyalására az Mötv. 
rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerül sor.  
 
Az ülést 15 óra 39 perckor bezárta. 
 

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


