
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült:      Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

          2016. április 14-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, Molnár Zoltánné, Pálfi László, Gerencsér Ágnes 
és dr. Makra István Edéné igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 05 perckor 
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és 
írásban történik. 
 
Napirend felvételére tett javaslatot: 17. számú napirendként javasolta felvenni a „Szennyvíz 
beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás”, 18-19. számú napirendként és 
szóbeli előterjesztés alapján együttesen tárgyalni (természetesen külön-külön döntéssel) a 
„KBSK tornacsarnok padlóburkolatának felújítása” és a „Komló Városi Sportközpont 
küzdőterének felújítása” című előterjesztéseket.  
A meghívottakra tekintettel a napirendi pontok sorrendjének változtatására tett javaslatot: 1. 
számú napirendként a Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről, 2. 
számú napirendként A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése, 3. 
számú napirendként a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása 
a Pécsi Egyházmegye részére tárgyú előterjesztéseket kívánta megtárgyalni. Természetesen 
a következő napirendek változatlan sorrendben folytatódnak tovább.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat az új napirendekkel és a módosított sorrenddel 
együtt, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Dakos József r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 
  dr. Váczi István r. ezredes, városi kapitányságvezető 
 

Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Váczi István elmondta, hogy a Komlói Rendőrkapitányságon a 2015. év második 
félévét az illegális migrációval kapcsolatos intézkedés sorozat töltötte ki. Ezeket a 
feladatokat olyan módon hajtották végre, hogy eközben Baranya megyében és a Komlói 
Rendőrkapitányság illetékességi területén sem keletkezett közbiztonsági hiányosság. A 
Baranya Megyei Rendőrkapitányság kiváló értékelést adott a Komlói Rendőrkapitányság 
2015. évi munkájára.  



Felhívta a figyelmet arra, hogy a beszámolóban szereplő közrendvédelmi adatokat a naptári 
évben végrehajtott eseményekként regisztrálták. Ezzel szemben a bűncselekményekre 
vonatkozó adatokat egy úgynevezett utánkövető statisztikai rendszerrel mérik, ami azt 
jelenti, hogy az adott naptári évben - az adott bűncselekményre vonatkozó nyomozati 
cselekmények befejezése után - kerülnek a statisztikai rendszerbe. Ebből következik, hogy 
esetenként tartalmazhatnak tárgyéven átmenő, illetve akár 2014. évre vonatkozó adatokat 
is. A 2015-ben bekövetkező bűncselekmények egy része is átnyúlik 2016. évre. Tavaly 
illetékességi terület módosítására került sor, a Rendőrkapitányság illetékességi területét a 
járásbíróságok illetékességi területeihez igazították. Így 2015. július 1-től a Komlói 
Rendőrkapitányság a közrendet és a közbiztonságot 62 településen tartja fenn. 
2015-ben országosan és megyét érintően, valamint a városunkat illetően is nagyon markáns 
bűncselekmény csökkenés következett be. Az elkövetett bűncselekmények száma Komló 
városában 36%-kal csökkent. A 20 darab közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
nagyban elősegítette ezt a folyamatot, melyért köszönetet mondott.  
A bűncselekmények összetevői alapvetően nem változtak a korábbi évekhez képest. A 
Komlói Rendőrkapitányság az elmúlt 6 év legjobb nyomozati és felderítési eredményét 
teljesítette. Fontosnak tartja, hogy a lakásbetörések terén 41%-os nyomozati eredményt 
értek el. Röviden tájékoztatta a képviselő-testületet a kábítószer bűnözés ellen végzett 
munkáról, a közlekedésrendészeti, valamint a napokban lezajlott gyermek biztonsági ülések 
ellenőrzéséről. Bűnmegelőzési tevékenységük kiterjed a fiatalok oktatására is, ezért is 
tartják minden évben a Tesco Police Road Show-t, ahol a gyerekek figyelmét próbálják a 
sport felé terelni.  
Megköszönte a Komlói Polgárőr Egyesület tevékenységét, mellyel a rendőrség munkáját és 
a várost segítik.  
 
Pista József Dakos rendőrkapitány úrtól kérdezte, hogy teljesült-e a 30%-os béremelés. 
Arról is érdeklődött, hogy vissza kell-e fizetni az illetmény túlfizetést a határnál szolgálatot 
teljesített rendőröknek.  
 
Szarka József Elemér a rendőrség bűncselekmény visszatartó szerepéről kért tájékoztatást. 
Az internetes csalásokkal kapcsolatban és a büntető eljárásjogi eszközrendszerről 
érdeklődött. A közvilágítás be- és kikapcsolása zavarja-e a munkát a közlekedésbiztonság 
szempontjából? 
 
Dr. Váczi István: A térfigyelő kameráknak van egy visszatartó hatása, mert ahol 
felszerelésre kerültek, ott egyre kevesebb bűncselekményt követnek el. Természetesen a 
rendőrség azokra az elvonulási útvonalakra figyel jobban, ahol éppen nincs kamera. Az 
internetes csalások és a mobiltelefonokkal kapcsolatos felderítéshez már technikai jellegű 
kérdések is felmerülnek szabálysértések kapcsán. A szabálysértési értékhatár 50 ezer forint, 
ha például az eltulajdonított telefon értéke 51 ezer forint, akkor már bűncselekménynek, 
lopásnak minősül. A büntető eljárásjogi eszközök, vagyis híváslisták a rendőrség 
rendelkezésére állnak. Ha 50 ezer forint alatti esetről van szó, akkor a szabálysértési 
törvény nem ad arra lehetőséget, hogy híváslistát kérjenek a szolgáltatótól. A közvilágítás 
programozása miatt baleset még nem történt.  
 
Dr. Dakos József: A rendvédelmi szervek hivatási állományának szolgálati viszonyáról 
szóló törvény értelmében 2015. július 1-től átlagosan 30%-os emelés, majd januártól 6%-os 
emelés történt, melyet mindenki megkapott, ezen kívül évente 5%-os bérfejlesztés lesz. 
Akinek az eltérítés okánál fogva a besorolási osztály beosztási kategóriájához képest 
„illetmény túlfizetés” lépett fel, az vagy nem kapta meg az 5%-ot, vagy nem 7-10%-ot 



kapott, hanem az összes állományra vonatkoztatva kapta meg az illetményét. Az 
állományban teljesített összes túlóra kifizetésre került és nincs tudomása követelésről.  
A beszámoló a szóbeli kiegészítéssel együtt teljes. A közrend és közbiztonság nem 
rendőrségi szolgáltatás, hanem egy közös társadalmi összefogás. A rendőrség, az 
önkormányzat, az egyén, az erre rendszeresített intézmények együttműködése is kell hozzá.  
Elmondta, hogy Baranya megyében 2015. szeptember 17-én 453 migráns lépett az országba 
és október 17-ig számuk 36.002 főre emelkedett. Pécs belvárosában ideiglenes meghallgató 
központot működtettek, ahol 5263 migráns sorsa rendeződött. Ebben az évben összesen 9 
migráns érkezett, a sorsukat nagyon hamar rendezni tudták. Ebben a térségben egyelőre 
mozgás nincs, a határzár rendben van.  
Megköszönte a megtisztelő támogatást mindenkinek, javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Pista József megköszönte a választ, támogatni fogja a beszámoló elfogadását. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  szerint a beszámoló áttekinthető és mindenben kiterjedő volt, dicséret 
illeti a rendőrkapitányság dolgozóit. Kiemelte a rendőrség prevenciós tevékenységét, mely 
sokrétű, nagy számú és változatos programot jelent.  
 
Szarka Elemér József véleménye, hogy a Komlói Rendőrkapitányság kiváló munkát 
végez. Köszönetet mondott a rendezvényeken nyújtott rendőri munkáért. Úgy gondolja, 
hogy az itt élők biztonságban érezhetik magukat.  
 
Hegedüs Norbert rendkívül részletesnek nevezte a beszámolót, melyet elfogadásra 
javasolt. Megköszönte az előadást.  
 
Jégl Zoltán gratulált a kiváló eredményhez. Megköszönte a komlói civil egyesületek 
nevében a rendezvényeken nyújtott rendőrségi közreműködést. 
 
Polics József szerint a migrációs helyzetet is figyelembe véve remek eredményt ért el a 
Komlói Rendőrkapitányság. Az eredményességhez pedig biztosan hozzájárul az is, hogy 
kiváló az együttműködés a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat között. 
Megköszönte az elmúlt évi munkát, a jövőre nézve hasonlóan jó eredményeket kívánt.  
 
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: 
 

42/2016. (IV. 14.) 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 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Vetusinszki Balázs tű. alezredes, kirendeltségvezető 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Vetusinszki Balázs tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tűzoltóság vezetői szintű 
személyi állományában nem történt változás. Sajnos Komlóról két kolléga távozott, egy fő 
pedig egészségi állapota miatt nem tudta tovább folytatni szolgálati tevékenységét és 
leszerelt. A hatósági munka a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen folyik, az itt 
elvégzett egyéb engedélyezési eljárások száma (építésügyi, tűzvédelmi engedélyezési 
eljárások) jelenleg emelkedést nem mutat. Megelőző tevékenységükre nagy hangsúlyt 
fektetnek. A katasztrófavédelem három fő szakterülete a tűzvédelmi, a polgárvédelmi és 
iparbiztonsági szakterület. Ezek vonatkozásában közel 2000 ellenőrzést hajtottak végre, ami 
a káresetek megelőzésében nagy szerepet játszik. A komlói Tűzoltóparancsnokság három 
önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött megállapodást, név szerint a Hosszúhetényi-, a 
Szászvári-, és a Magyarszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Az adott településen folytatott 
tevékenységükkel nagyban segítik a komlói Tűzoltóparancsnokság munkáját. Reméli, hogy 
a jövőben majd Komlónak is lesz önkéntes egyesülete.  
A káresetek vonatkozásában elmondta, hogy a tűzesetek száma minimális emelkedést 
mutat, a műszaki mentések száma az előző évhez hasonló. Téves riasztások ügyében 
visszaszorító intézkedésüknek köszönhetően már nincs szándékosan megtévesztő jelzés. Az 
ilyen eseteknél feljelentést tesz a parancsnokság és az elkövetővel szemben eljárást indít. A 
káreseteket követő hatósági eljárások kapcsán a tűzvizsgálati eljárások száma 33, melyek 
többnyire bűncselekmény elkövetésének felmerülése esetén szükségesek. A tűzvizsgálati 
eljárások száma az előző évhez képest enyhe emelkedést mutat, de a sokéves átlagnak 
megfelel. A kéménytűzzel és a szén-monoxid jelzésekkel kapcsolatos eljárások sok munkát 
jelentettek, ezek száma is növekedést mutat. Ezen eljárások következtében viszont javul a 
kémények állapota. A szén-monoxid jelzések száma emelkedik, ami annak köszönhető, 
hogy egyre több háztartásban megtalálható a szén-monoxid jelző készülék.  
Az otthoni jellegű létesítményekben bekövetkezett káresetek számát elsősorban propaganda 
tevékenységgel, a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottságon keresztül próbálják 
megelőzni, vagy ellenőrzés utáni hatósági felhívással. Iparbiztonsági szakterületen az 
országos átlagnál kisebb mértékű a veszélyes áru szállítási tevékenység, ezért kevés ehhez 
kapcsolódó káreset történik. Az ezzel kapcsolatos ellenőrzések számát növelték, a bírságok 
száma pedig csökkent.  
Új magasból mentő szert kapott a tűzoltóság, mely technikailag fejlettebb az előző 
eszköznél. Ebben az évben tervezik egy új gépjármű fecskendő (tűzoltóautó) beszerzését is.  
 
Pista József kérdezte, hogy miért nem valósult meg a kivonuló személyzet 30%-os 
béremelése? Érdeklődött a teljesítményértékelésről, szám szerint a vonuló állomány és a 
tisztek kiváló értékelésére volt kíváncsi. Tájékoztatást kért a 60. életévet betöltött tűzoltók 
sorsáról, akik még nem vonulhatnak nyugdíjba. 
 
 



Jégl Zoltán a sásdi őrs munkába állásáról, valamint a belvizek ellenőrzéséről és a 
kémények vizsgálati eljárásáról érdeklődött. 
 
Vetusinszki Balázs elmondta, hogy a kéményseprői feladatokat külön egység fogja 
végrehajtani, új és már meglévő kéményseprő állomány bevonásával a katasztrófavédelem 
szervezetén belül. Belvizek terén a tűzoltóság állománya ellenőrzéseket végez régiós 
szinten, három megyére kiterjedően. A sásdi őrs jogerős építési engedéllyel rendelkezik, 
idén kezdődik az építkezés, legkésőbb a következő év elejére elkészül az épület. Az 
állomány feltöltése és betanítása után, körülbelül jövő év első felében az őrs elkezdheti a 
tevékenységét. A 60. életévet betöltött tűzoltókra vonatkozóan a HSZT jelenleg is tartalmaz 
5 éves nyugdíj korkedvezményt, melyet igényelhetnek. A jelenlegi állományban nincs ilyen 
korú tűzoltó. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon egészségmegőrző 
programokat szerveznek, annak érdekében is, hogy idősebb korban is el tudják látni a 
dolgozók a feladatukat. A teljesítményértékeléskor a komlói kirendeltségen és a pécsi 
tűzoltóságon sem tapasztalt eltéréseket. Tavaly megtörtént a 30%-os bérfejlesztés, a 
felmerülő kérdéseket pedig rendezték a dolgozókkal. 
 
Pista József nem fogadta el a választ. Teljesítménnyel kapcsolatban arra volt kíváncsi hány 
tiszt és hány kivonuló kapta meg a kiváló eredményt. Véleménye, hogy a kivonuló tűzoltók 
nem kapták meg a 30%-os béremelést. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy az elmúlt év eredményesnek tekinthető. Rendkívül 
széleskörű és sokoldalú tájékoztatást nyújtott a beszámoló. Kiemelte az oktató 
tevékenységet is, melyet a fiatalok nevelése érdekében végeznek. Megköszönte a 
karácsonyfa díszítést a Körtvélyesi Részönkormányzat nevében.  
 
Polics József szerint a rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámoló alapos, jól kidolgozott 
volt. A vezetők pontos tájékoztatást nyújtottak és megcáfolták azokat az állításokat, melyek 
nem voltak igazak. Örül annak, hogy a sásdi őrs a megvalósítási fázisba érkezett és annak, 
hogy a komlói parancsnokságra új eszközök érkeznek (állami segítséggel), melyek az itt 
dolgozók munkáját nagyban segíti. Megköszönte az elmúlt évben végzett, eredményes 
munkát.  
 
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: 
 
 

43/2016. (IV. 14.) 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 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
 
 
 
 



3. sz. napirend 
 

Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi 
Egyházmegye részére 
 
Előadó:   Polics József  polgármester 
Meghívott: dr. Udvardy György megyéspüspök 
  Judikné Linde Teréz intézményvezető 
  Kozmann Kornélia intézményegység vezető 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy dr. Udvardy György püspök úr 
lengyelországi tartózkodása miatt nem tud részt venni az ülésen. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta azzal, hogy az átvevő és az átadó fenntartó a létszám tekintetében további 
egyeztetést folytasson le. 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 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

41/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói 
jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére című előterjesztést.  
 
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda 
fenntartói jogát, az intézmény működtetését és használatát változatlan személyi és tárgyi 
feltételekkel a Pécsi Egyházmegye részére átadja, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola átadásakor kötött megállapodásban foglalt, megegyező feltételekkel 2016. 
szeptember 1. napjával. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéshez kapcsolódó 
megállapodás megkötéséhez szükséges egyeztetéseket folytassa le.  
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városi Óvoda Belvárosi 
Tagóvoda fenntartói jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést a Képviselő-testület májusi rendes ülésére terjessze be.  
 

Határid ő: az 1.) és 2.) pont tekintetében értelem szerint 
       a 3.) pont tekintetében 2016. májusi rendes ülés 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
 
 



4. sz. napirend 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett 
munkájáról szóló beszámoló. 
 
Jégl Zoltán a Berlinben történt egyeztetésről, a Solar Energy Systems Kft. ügyvezetőjével 
való egyeztetésről, a céggel kapcsolatos felszámolásról kérdezett. Érdeklődött a Megyei 
Turisztikai megbeszélésről, a Büntetés Végrehajtási Intézet beruházással foglalkozó 
dolgozóival a tervezett ütemtervről való egyeztetésről és a Kisvárosok Országos 
Érdekszövetségének éves tervéről.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  az E-On-nal való egyeztetésről érdeklődött. 
 
Mink Ern ő kért tájékoztatást a Rákossy Balázs államtitkárral, dr. Dukai Miklós helyettes 
államtitkárral és Oláh Gábor helyettes államtitkárral való tárgyalásról. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Berlinben a Baranya Megyei 
delegáció tagjaként vett részt és prezentációt tartott egy vállalkozói körnek egy új iparág 
születésének lehetőségeiről. Június elején a szász tartományból egy delegáció érkezik 
Magyarországra akik érdekeltek a szénhasznosításban, uránhasznosításban, 
rekultivációban, ennek a látogatásnak az  egyeztetésére került sor. Zwickauban egyetemi 
professzorokkal, a geológiai társaság elnökével, elnök helyettesével és ügyvezetőjével, 
valamint a szász tartomány gazdasági kabinet vezetőjével egyeztetett az új iparág 
lehetőségeiről és az együttműködésről. Náluk a barnaszén technológiák már régóta 
működnek, így az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat hasznosítani szeretnék. A cél, hogy a 
novemberre tervezett szászországi-magyar kormányképviselői találkozó minél magasabb 
szinten legyen előkészítve.  
A Solar Energy Systems Kft.-vel való egyeztetések április 14-ig folyamatosak voltak, de a 
határidő lejárt és a képviselő-testület döntése egyértelművé vált. Hosszadalmas procedúra 
kezdődik ügyvédi közreműködéssel, de bízik benne, hogy egy-két éven belül eredmény 
születik. Orfűn a turisztikához kapcsolódó kerékpáros programokról és a kerékpárút 
tervezett megyei hálózatának 7 éves ütemezéséről egyeztetett az érintett települések 
vezetőivel. Különösen jó hír, hogy a Komló-Sikonda-Dráva irányába haladó kerékpáros 
útvonalak összekötése az I. ütemben szerepel. Ezzel komoly esély nyílik március 31-én a 
Települési Operatív Program keretében benyújtott pályázatra.  
A Büntetés Végrehajtási Intézet három munkatársa tett látogatást városunkba. A komlói 
pályázat toronymagasan emelkedett ki a többi közül, és a mai készültségi fokát tekintve 
első helyen áll. Jelenleg folyik a tervezői közbeszerzési eljárás, melynek befejezési 
határideje június hónap. Őszre elkészülnek a kiviteli tervek, télre megtörténik a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, jövő tavasszal elindulhat az építkezés. Az ütemtervet 
megerősíti, hogy a kormány döntött az ez évi tervezési költségek biztosításáról és 2019-ig 
éves ütemekben, különböző összegekben biztosítja a forrást a kivitelezési munkákhoz. 
Ebben a hónapban a Büntetés Végrehajtási Intézet részére megküldik a dokumentumokat, 
hogy a telek állami tulajdonba adási szerződése elkészüljön. Természetesen a szerződés a 
képviselő-testület elé fog kerülni. Többek között egyeztetés történt a Büntetés Végrehajtási 
Intézeten belüli foglalkoztatási kérdésekről és arról, hogy minél több komlói dolgozhasson 



az intézetben. Szó volt arról is, hogy a kivitelezési munkák során, hogyan tudnak 
érvényesülni a komlói és a környékbeli vállalkozók.  
A Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum egy TOP-os pályázati lehetőség, ami már 
pozitív döntésben részesült és lehetőséget biztosít képzésekre. Hamarosan sor kerül egy 
tárgyalásra az oktatással foglalkozó büntetésvégrehajtási szakemberrel a dolgozói 
képzésekről, melyeket ezen a pályázaton keresztül kívánnak megvalósítani.  
A Kisvárosok Országos Érdekszövetségének ülésén szóba került az oktatás, a 
hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás és a járási hivatalnak átadandó feladatok kérdése 
és a kéményseprők katasztrófavédelemhez csatolása. Még nincs végleges álláspont a KLIK 
központjainak átszervezése, fenntartása és működtetése ügyében. A KLIK szervezeti 
struktúrája különböző szinteket határoz meg. Segítséget kért abban, hogy az üzemeltetési 
feladatok végzésében maradhasson meg az eddigi választási lehetőség, mivel Komlón a 
KLIK és az önkormányzat együttműködése példaértékű, amit a KLIK országos elnöke is 
megerősített.  
Az E-ON-nal való egyeztetésen a megjelent TOP pályázattal kapcsolatos épületenergetikai 
korszerűsítésekről és a napelemes rendszerek létesítéséről volt szó. Két-három éve már 
folyamatos tárgyalás folyik ebben a témában, ezért a megvalósításhoz, pályázat 
előkészítéshez az E-ON létrehozott egy csoportot. Ezzel a csoporttal történt egyeztetés a 
további feladatokról, melyet a következő napokban folytatni fognak. Nagy reményeket fűz 
a Dávidföldön kialakított napelemparkhoz, melyre minél hamarabb szeretnék benyújtani a 
pályázatot.  
Rákossy Balázs államtitkár úrral és Oláh Gábor helyettes államtitkár úrral a TOP 
pályázatokkal kapcsolatos lehetőségekről egyeztetett. Többek között arról is szó esett, 
hogy a berlini és zwickaui beruházáshoz miként lehet forrásokat találni. Oláh Gábor 
helyettes államtitkár úr arról tájékoztatta, hogy hogyan fog működni ezen pályázatok 
értékelése és milyen időintervallum alakulhat ki az értékelés során. Szigorú feltételeknek 
kell megfelelni, mert a hiánypótlásokra viszonylag kevés idő áll rendelkezésre, ami 3, 8 és 
15 napos határidőt jelenthet. A tényleges tapasztalatok alapján a határidők betartásával a 
beruházások sikeres pályázat esetén előbb elkezdődhetnek. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  távozott az ülésről, a létszám 10 főre változott. 
 
Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár úrtól az önkormányzati pályázati lehetőségekről 
tájékozódott és arról, hogy milyen pályázatok lesznek, melyekben forrásokkal egészítheti 
ki az önkormányzat a keretet. Régi nevén ÖNHIKI, MŰHIKI, vis maior, út, óvoda és 
sporthoz kapcsolódó pályázatok lesznek. Oláh Gábor helyettes államtitkár úrtól segítséget 
kért a Körtvélyesi városrész TOP-os pályázatához, a pályázati kiírás értelmezéséhez, 
valamint ahhoz, hogy hogyan lehet olyan anyagot összeállítani, mellyel a pályázatot be 
lehet nyújtani. Ebben a témában még a későbbiekben is egyeztetnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



44/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés 
óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 

jegyzőkönyvében foglaltakat, 
− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a TOP-1.3.1-15 számú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó konzorciumi 
megállapodást, 

− a körzeti megbízott kinevezéséhez megadott hozzájárulást, 
− a Kis Tigris Szakiskola székhely-megjelöléséhez hozzájárulást, 
− a Baranya Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásokat, 
− a Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) pályázatról szóló tájékoztatót, 
− a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt „Testvér-települési programok és 

együttműködések” című pályázatával kapcsolatos tájékoztatást, 
− a szennyvízhez kapcsolódó közbeszerzés felhatalmazó levelét, 
− a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló tájékoztatást. 

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át. 
 
Határid ő: 2016. április 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

5. sz. napirend 
 
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság valamint a Szociális és egészségügyi 
bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. 
 
Dr. György Zóra megkérdezte, miért az igénylők életkorához igazodnak, miért nem a 
gyerekek életkorát veszik figyelembe? Az óvodákat és iskolákat is meg kell tölteni a 
rendelet által idekötött családok gyermekeivel. Logikusabb lenne, ha kifejezetten a 
gyermekek életkorát vennék figyelembe.  
 
 
Polics József elmondta, hogy a CSOK szabályaihoz próbálták igazítani a rendeletet, kivéve 
a telkeknél. A CSOK lehetőséget biztosít 40 éves kor alatt arra, hogy a vállalt gyermek után 
is kapjanak támogatást. 



 
A 37 éves anyuka és az 50 év feletti apuka, 5 gyermekkel kiesne a telekbiztosítási 
rendszerből. A gyermekek életkorát és a nappali intézményhez való kor kapcsolatot a 
CSOK-hoz kapcsolódó rendeletek egyértelműen szabályozzák. Lényeges szempont, hogy 
az intézményeink minél hatékonyabb működését biztosítsuk a gyermekek által. Komlón 
már több, mint öt éve nem adtak ki használatba vételi engedélyt lakásra. Ha ki lesz adva a 
használatba vételi engedély, akkor a vagyon itt marad a városban, az igénylők itt élnek a 
városban akkor is, ha az alapfokú oktatási intézményekhez kapcsolódó ellátást nem veszik 
igénybe. Ebben az esetben sem tudunk olyan szabályozást alkotni, ami minden 
megfogalmazott célnak meg fog felelni. Ez a konkrét eset rávilágít arra, hogy a három 
lakáshozjutási lehetőség egyikéből ezt a lehetőséget ilyen módon szélesítsük ki. Első 
lakáshoz jutás esetében a fiatalok kedvezményes támogatása esetén számítani lehet a család 
létszámának gyarapodására, ezért a rendelet ezen része nem kerül módosításra.  
Mindhárom támogatási forma szabályozására igaz, hogy úgy került megfogalmazásra a 
módosítás, hogy egyedülálló kérelmezőre is értelmezhető legyen, és ezt követi az együttes 
igénylésre vonatkozó kiegészítő szabály adott esetben.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 10 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

7/2016. (IV. 15.) rendelet 
 

A lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
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. § 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 
5/2016. (III.4.) önkormányzati rendeletének 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

(1) Az első lakásvásárlás támogatását igényelheti az a kérelem benyújtásakor a 40. 
életévét be nem töltött – magyar állampolgár vagy az a személy, akit a magyar 
állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni – 
kérelmező, aki házastársi vagy élettársi kapcsolatban él, vagy gyermekét egyedül 
tartja el és megfelel a 4-6. §-okban foglalt további feltételeknek. Házastársak vagy 
élettársak esetében mindkét félnek teljesíteni kell a 40 év alatti életkort.  

 
(2) A CSOK-hoz kapcsolódó használt lakás vásárlás támogatását igényelheti az a 

kérelem benyújtásakor a 40. életévét be nem töltött – magyar állampolgár vagy az a 
személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar 
állampolgárnak kell tekinteni – kérelmező, aki a háztartásában gyermeket tart el és 



megfelel a 4-6. §-okban foglalt további feltételeknek. Együttes igénylés esetén 
elegendő az egyik kérelmező vonatkozásában teljesíteni a 40 év alatti életkort. 

 
(3) A CSOK-hoz kapcsolódó lakásépítés támogatását igényelheti az a – magyar 

állampolgár vagy az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény 
alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni – kérelmező, aki a háztartásában 
legalább három gyermeket tart el és megfelel a 4-6. §-okban foglalt további 
feltételeknek.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2016. április 14. 

 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 

 
 

6. sz. napirend 
 
Visszatérítendő működési támogatás biztosítása a Komlói Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzatnak 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Hegedüs István elnök 
 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy a DDOP támogatásból vár-e annyi összeget a CNÖ, amiből a 
kért összeget vissza tudja majd fizetni. A tavalyi feladatalapú támogatásról is érdeklődött. 
 
Dr. György Zóra megkérdezte, ki volt a „megszünt közreműködő szervezet”. 
 
Polics József válaszolta, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
(DDRFÜ) a megszünt közreműködő szervezet neve, korábban Pécs, Mária utcában 
tevékenykedett, 2015. december 31-én szünt meg.  
Az elszámolásokat a támogatási szerződésnek megfelelően október 31-én benyújtották, de 
még a mai napig sem érkezett meg a jogos forrás. Ez a probléma a CNÖ mellett több 
vállalkozást és szervezetet is érintett. A várt forrásösszeg több, mint amennyi működési 
támogatást kért a CNÖ az önkormányzattól.  
 
 
Dr. Vaskó Ernő elmondta, hogy a CNÖ számára az idei évre nem állapítottak meg 
feladatalapú támogatást, melynek oka, hogy a december végi közmeghallgatási 
jegyzőkönyv adminisztratív hiba folytán későn került rögzítésre. Méltányossági kérelmet 
nyújtottak be, melynek elbírálása folyamatban van, az ügyet dr. Hoppál Péter és Polics 
József segítségével próbálják megoldani. Remélik, hogy ezt a forrást sikerül pótolni 
tekintettel arra, hogy a közmeghallgatást és a megfelelő számú üléseket megtartotta a CNÖ.  
 



Hegedüs Norbert tájékoztatta a jelenlévőket, hogy adminisztrációs hiba történt, nem a 
CNÖ hibája a jegyzőkönyv késői beérkezése. A DDRFÜ konzorciumi partnerként vett részt 
a pályázatban, amelyben feladatokat is vállalt. A pénzügyi teljesítések nem teljesültek 
időre, ezért a CNÖ-nek a saját feladatalapú támogatását kellett felhasználni a számlák 
teljesítésére. Reméli, hogy ebből a szorult helyzetből kikerül majd a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a CNÖ valamennyi számláját az 
önkormányzat kezeli. 
 
Pista József elvárta volna, hogy a CNÖ képviselője Hegedüs István megjelenjen az ülésen, 
mivel az előterjesztés megtárgyalása az ő érdekük is. Véleménye szerint nem tudnak 
elszámolni, hasonlít az esetük az Országos Roma Önkormányzat eseteire, ahol szintén 
hiányok vannak.  
 
Hegedüs Norbert úgy véli, hogy a témában választ adott már ő is, és a polgármester úr is. 
Az Országos Roma Önkormányzatnak semmi köze nincs a komlói CNÖ ügyéhez és ehhez 
a pályázathoz, valamint nincs hasonlóság a kettő között, jogosulatlan elszámolások nem 
történtek. Kizárólag az említett okok miatt késik a kifizetés. 
 
Polics József véleménye, hogy a képviselő úr összekeveri a dolgokat. Elszámolási kérdés 
elhúzódásáról van szó, a feladat alapú finanszírozás, a DDOP-s pályázat és az idei feladat 
alapú elszámolás problémájáról. A jelenlegi előterjesztésnek nem témája az idei feladat 
alapú elszámoláshoz kapcsolódó adminisztratív hiba. A CNÖ forrásai a feladatokra lettek 
felhasználva. A nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi forgalma az önkormányzatnál 
bonyolódik, melyet folyamatosan figyelemmel kísérnek.  
 
Több kérdés, hosszászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

45/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak 
biztosítandó visszatérítendő támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta.  
 
1. A képviselő-testület jóváhagyja 1.050.000,-Ft visszatérítendő működési támogatás 
biztosítását a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat 2015. évi feladatalapú támogatásával maradéktalanul el tudjon 
számolni. 
 
2. A képviselő-testület a támogatás visszafizetési határidejeként a Komlói Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat, mint konzorciumi partner részére a DDOP-4.1.2/B-13-2014-
0003 számjelű pályázathoz kapcsolódó folyamatban lévő támogatás részbeni, vagy teljes 
kiutalásának időpontját jelöli meg.  
 
3. A visszatérítendő működési támogatás fedezeteként a költségvetési rendelet 6.1.1. 
sz. melléklet „Befizetési kötelezettségek” rovatot jelöli meg azzal, hogy visszatérülés 
esetén haladéktalanul intézkedni kell a megtérülő összeg rovatra történő visszapótlásáról.  
 



4. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a visszatérítendő támogatásról szóló 
megállapodás aláírására.  
 
5. Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat-változás átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint, illetve azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

7. sz. napirend 
 
Közétkeztetési feladatok ellátásra kötött megállapodás módosítása 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Király Istvánné  tankerületi igazgató 

 Pappné Csutorás Zsuzsanna igazgató  
Kovács Károly Balázs  igazgató  
Vámos Ágnes   igazgató  
Dobóné Bencze Zsuzsanna igazgató 
Schillingerné Bázing Melinda igazgató 

 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
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: 
 

46/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a – polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Közétkeztetési feladatok 
ellátására kötött megállapodás módosítása” című előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben szereplő közétkeztetési feladatok 
ellátására vonatkozó megállapodás 1. sz. módosítását. 

 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékeltben 

található megállapodást aláírja.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 
 



       1.sz.melléklet 
Megállapodás 1. sz. módosítása 
közétkeztetési feladatok ellátására 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Komló Város Önkormányzata 
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Képviseli: Polics József polgármester 
Adóigazgatási azonosító szám:15724100-2-02 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u 10-14. 
Képviseli: Király Istvánné tankerületi igazgató 
Adóigazgatási azonosító szám: 15799658-2-41 
(a továbbiakban: KLIK) 
 
harmadrészről 
 
Komlói Egységes Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola,  
Speciális Szakiskola és Kollégium 
Székhely: 7300 Komló, Tompa M. u. 14. 
Képviseli: Pappné Csutorás Zsuzsanna igazgató 
(a továbbiakban EGYMI),  valamint a  
 
Pécsi Szakképzési Centrum Kökönyösi Középiskolája, Szakiskolája  
és Kollégiuma Kökönyösi Szakközépiskola  
Székhely: 7300 Komló, Vájáriskola u. 2.  
Telephely: Kökönyösi Szakközépiskola (7300 Komló, Alkotmány u. 2.)   
Képviseli: Kovács Károly Balázs igazgató 
(a továbbiakban: Kökönyösi Szakközépiskola),  valamint a 
 
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola 
Székhely: 7300 Komló, Alkotmány u. 2/b.  
Telephely: Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola (7300 Komló, Bányász u. 1.)  
Képviseli: Vámos Ágnes igazgató 
(a továbbiakban: Gagarin Általános Iskola), valamint a 
 
Szilvási Általános Iskola 
Székhely: 7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
Képviseli: Dobóné Bencze Zsuzsanna igazgató 
(a továbbiakban: Szilvási Iskola), valamint a  
 
Kenderföld – Somági Általános Iskola 
Székhely: 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
Képviseli: Schillingerné Bázing Melinda igazgató 



(a továbbiakban: Kenderföldi Iskola) 
a továbbiakban harmadrészről együttesen Intézmények,  
együttesen Együttműködő Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
Együttműködő Felek 2013. június 17. napján megállapodást írtak alá közétkeztetési 
feladatok ellátására vonatkozóan. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ komlói 
tankerületi igazgatójának kérésére a V. 3.) bekezdés a.) pontjának felülvizsgálatára került 
sor, melynek eredményeként Együttműködő Felek a megkötött megállapodást az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
1. A megállapodás V. pontjának 3.) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

3.) „ Az EGYMI esetében a működési költségek megosztása 2016. január 1. napjától az 
alábbiak szerint történik.  

a.) a fűtés légköbméter arányosan, a mindenkori fűtésszámla 11,46%-a (konyha-  
ebédlő) 88,54% (konyha-ebédlő kivételével az intézmény egyéb területe) arányban 
kerül megosztásra, a KLIK a szolgáltatást minden hónap 5-ig kiszámlázza a GESZ 
felé. A GESZ a KLIK-nek 15 napon belül átutalással teljesít.” 

 
2. Együttműködő Felek rögzítik, hogy a megállapodás egyéb rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.  
 
Jelen megállapodás módosítása 10 példányban készült, melyet a felek elolvasás és 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, 
hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
Komló, 2016. április……………. 
 

Polics József        Király Istvánné  
polgármester                        tankerületi igazgató   

Komló Város Önkormányzat      Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 

                        Komlói tankerülete 
 
        Kovács Károly Balázs            Pappné Csutorás Zsuzsanna  
            igazgató            igazgató  
  Pécsi Szakképzési Centrum           Komlói Egységes Gyógypedagógiai  
Kökönyösi Középiskolája, Szakiskolája,                      Módszertani Intézmény Óvoda, és     
Kollégiuma       Általános Iskola, Speciális Szakiskola 
és  
         Kollégium 
 
           Vámos Ágnes        Dobóné Bencze Zsuzsanna 
                igazgató              igazgató 
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium,         Szilvási Általános Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskola 
 
    Schillingerné Bázing Melinda 
      igazgató         
Kenderföld-Somági Általános Iskola 
 



 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
                 Aladics Zoltán 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

8. sz napirend 
 
Intézményvezetői pályázat véleményezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Király Istvánné tankerületi igazgató 

 Vámos Ágnes  intézményvezető  
 

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 10 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

47/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta az Intézményvezetői 
pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület támogatja Vámos Ágnes vezetői kinevezését a Kökönyösi 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői állására. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületét tájékoztassa.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

9. sz. napirend 
 
Belterületi határvonal módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és 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 10 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

48/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Belterületi határvonal módosítása” című napirendet. 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a belterületi határvonalnak az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti módosítását. 
 

2.) A képviselő-testület a Komló, Gizella utcai lakótelkek kialakításával és a Krisztina 
utcai út meghosszabbításával kapcsolatban a 023/3 hrsz-ú ingatlanból bevonásra 
kerülő területek művelési ágból történő kivonásáért legfeljebb 1 M Ft kivonási díjat 
biztosít a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő ingatlanvásárlásra 
jóváhagyott előirányzat terhére.  

 
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belterületi határvonal 

módosításával és a Komló, Gizella utcai lakótelkek kialakításával kapcsolatos 
eljárás megindítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

10. sz. napirend 
 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 

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

49/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést.  
 

1. A képviselő-testület elfogadja a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervét, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert jelen határozatnak megfelelő alapítói 
határozat kibocsátásra.  

 



2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társaság gázmotor-beruházással 
kapcsolatos hitelének átütemezése ügyében folyamatosan tájékoztassa a képviselő-
testületet, és szükség esetén kezdeményezzen a tárgyban döntéshozatalt. 

 
3. A képviselő-testület felkéri Mayerhoff Attila igazgatósági elnök urat, hogy a 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolóját megtárgyalás és jóváhagyás céljából 
annak elkészültét követően mielőbb küldje meg a polgármesteri hivatalba.  

 
Határid ő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
 

11. sz. napirend 
 
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának 
jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Csollák István vezérigazgató 
  Mester Zoltán üzemigazgató 
 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottsága 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán felhívta a figyelmet a társaság negatív eredménye a magas közmű adó, a 
bevétel kiesés, az állami segítségnyújtás elmaradásának veszélyeire. Az önkormányzat 
csökkentette a szolgáltató által fizetendő közmű bérleti díjat, ami a veszteséget 
csökkentette, de emiatt a közművek rekonstrukciójára kevesebb összeg jutott. 
 
Polics József véleménye, hogy az eszközhasználati díj minmálisan csökkent Komlón. 
Ennek az volt az oka, hogy a négy üzemigazgatóság területén a különböző szinten lévő 
eszközhasználati díjakat egy szintre hozták. Annak érdekében, hogy a Tenkesvíz 
beolvadhasson a Baranya-Víz Zrt.-be pénzügyi feltételeknek kell megfelelni. 2002-ben az 
eszközhasználati díj a felére csökkent, ezután több utcában rekonstrukciót hajtottak végre. 
Az eszközhasználati díj bevétele a költségvetésben lévő hiány pótlására szolgált, nem a 
rendszer fenntartására, fejlesztésére és karbantartására. Reméli, hogy idén a Komló-Víz 
Kft. beolvadása megtörténik a Baranya-Víz Zrt.-be és a kormányzati szándékok, melyek a 
magasabb önköltségű területek differenciált támogatását célozzák, megvalósulnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 

50/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Baranya-Víz Zrt. közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést. 



 
1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2015. évi 

beszámolóját és mellékleteit, továbbá a Tenkes-Víz Kft. 2015. évi beszámolóját 
és mellékleteit, valamint a könyvvizsgálói jelentéseket. 
 

2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. Tenkes-Víz Kft-
vel történő egyesülése miatt elkészített végleges vagyonleltárt és 
vagyonmérleget. 

 
3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2016. március 30. 

napján tartott közgyűlésén hozott 1-10/2016. (03.30.) számú határozatokat, 
valamint a polgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2016. évi eredményéről legkésőbb 2017. június 30. 
napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 

 
Határid ő: értelem szerint, 2017. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István ügyvezető 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

 
 

12. sz. napirend 
 

Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szóban lévő ingatlan a Városgondnokság 
volt telephelye. 
 
Szarka Elemér József ismertette, hogy a liciteljárás során értékesítendő ingatlan kikiáltási 
árát a gazdasági és településfejlesztési bizottság: 26 MFt (áfa mentes) összegben határozta 
meg. 
 
Pista József megkérdezte, hogy eladás helyett, miért nem adják bérbe az épületet.  
 
Polics József elmondta, hogy az elmúlt fél év alatt a hasznosításra tett próbálkozások 
sikertelenek voltak. Jelenleg értékesítéssel próbálkoznak, mert annak nics értelme, hogy az 
ingatlan üresen álljon. Az üres ingatlan értéke mindig csökken. Több terv is van a 
hasznosításra, ha nem sikerül az eladás, akkor folytatni kell tovább. 
 
 



Dr. György Zóra a liciteljárás részleteiről érdeklődött. Attól tart, hogy a volt telephelyen 
esetleg szórakozó hely lesz, mely zavarná az ott élőket.  
 
Polics József tájékoztatta a képviselő asszonyt, hogy az előterjesztés első oldalán 
részletesen szerepelnek a hasznosítással kapcsolatos lehetőségek. Bárki, aki a felsorolásban 
lévő kötelezettségeknek eleget tesz és a jogszabályoknak megfelel, a licit eljárásban kauciót 
fizet, részt vehet ebben az eljárásban. Jelenleg a licit eljárás egy próbának felel meg, ha 
nem lesz érdeklődő, akkor más hasznosítás irányába kell próbálkozni. Sajnos meg van az 
esély arra is, hogy vendéglátó egység üzemeltetésére kívánja majd használni a vevő az 
ingatlant. Az épület nem maradhat üresen, erre jó példa a volt Nagy László Gimnázium 
épülete, mert van gazdája és funkciója.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 

51/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz-ú 
ingatlan értékesítése tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselő-testület értékesítésre kijelöli a Komló Város Önkormányzata tulajdonát 
képező, Tompa M. u. 12. sz. alatt lévő komlói 3515/1/A/1 hrsz-ú, 485 m2 nagyságú 
ingatlant a hozzá tartozó 485/682 közös tulajdoni hányaddal. 
 
A liciteljárás során értékesítendő ingatlan kikiáltási árát a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság: 26 MFt (áfa mentes) összegben határozta meg. 
 
Vevőnek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(200.000,- Ft + áfa, azaz 254.000,- Ft). 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. Az 
adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) 
megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát 
követően kerülhet sor. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlan liciten történő értékesítése, az elővásárlásra 
jogosult megkeresése, majd az adásvételi szerződés elkészíttetése és a vételár, valamint az 
értékbecslési díj befizettetése iránt. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2016. július 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 



13. sz. napirend 
 

A XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Horváth Lászlóné igazgató 
 
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 10 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 

52/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a XXI. Kodály Zoltán 
Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezéséről szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület elfogadja a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál megrendezésével kapcsolatos tájékoztatót. 

2. A képviselő-testület támogatja a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál megrendezését 2017. június 23-25. között. 

3. A képviselő-testület utasítja a Közösségek Házát, mint szervező intézményt, hogy a 
XXI. fesztivál előkészületeit, szervezését kezdje meg. 

4. A képviselő-testület a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
felett védnökséget vállal. 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  Horváth Lászlóné a Közösségek Háza igazgatója 
 
 
Polics József hozzátette, hogy a hétvégén a horvátországi Szlatinán járt, ahol kialakulóban 
van egy Kodály Zoltán Kórusfesztiválhoz kapcsolódó pályázat. Tudomására jutott, hogy a 
Szlatinán szervezett fesztivál erős kapcsolódási pontot jelent, mivel Kodály Zoltán tanította 
a fesztivál szervezőjét. Reméli, hogy ez a pályázat a jó kapcsolatot még tovább fogja 
erősíteni városunk és Horvátország között. 
 
 
 
 
 
 



14. sz. napirend 
 

A Beregszászi Járás és a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás között 
kötendő együttműködési megállapodás 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester elmondta, hogy a Beregszászi Járás vezetőinek kérése volt az 
együttműködési megállapodás megkötése Komló és térségével. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

53/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság, és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembe 
vételével megtárgyalta a Beregszászi Járás és Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati 
Társulás között kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület megismerte a Beregszászi Járás és Komlói Kistérségi Többcélú 
Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodás tartalmát, azt 
elfogadta és támogatja annak aláírását. 
  
Felkéri az elnököt, hogy a megállapodásban foglaltaknak tegyen eleget. 
 
 Határid ő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József elnök 
 
 
 

15. sz. napirend 
Beregszászi járásba kiküldetés 
 
Előadó: Bareithné Benke Nikolett alpolgármester 
 

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 10 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 



 
54/2016. (IV. 14.) sz. határozat 

 
A képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése, pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Beregszászi kiküldetésről szóló előterjesztést.  
 
A delegáció tagjai:  

Polics József      Komló város polgármestere 
 Schalpha Anett    önkormányzati képviselő 
 Kis-Pálóczi Ida    kapcsolattartó 
 Kis Sándor     kapcsolattartó 
 Drahos Evelin    opera szakos hallgató 
 Koncsár János     gépkocsivezető 
 
A kiutazás ideje:   2016.május 7-9. 
 
 
A kiutazás költségei: 

A kiküldetésben részesülők: 
- napidíja: 6 fő x 2 nap x 16 EUR        192 EUR 
 

A delegáció a Komlói Fűtőerőmű Zrt. mikrobuszával utazik.  
-A mikrobusz költségeire, valamint váratlan       308 EUR   
kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg 
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)  

 Összesen:          500 EUR 
 
A képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az utazás költségeiről valamint a 
valuta kiutalásáról gondoskodjon. 
  
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

16. sz. napirend 
 

„Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” Együttműködési Nyilatkozat aláírása 
 
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 10 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



55/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő testület a polgármester előterjesztésében – a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” Együttműködési 
Nyilatkozat aláírása című előterjesztést megtárgyalta.  
 

1) A képviselő-testület megismerte az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” 
Együttműködési Nyilatkozat tartalmát, azzal egyetért. 

 
2) Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési nyilatkozat aláírására 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 

17. sz. napirend 
 

Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás  
 
Előadó: Polics József polgármester 
 

Kiküldésre került az előterjesztés. 
 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Mink Ern ő örült annak, hogy a projekt ismét a képviselő-testület elé került, sajnálatosnak 
ítélte meg, hogy az EU-s pénzügyi elszámolások miatt két évig nem volt pályázat. Az új 
önköltségre kiírt pályázattal több, mint 110 millió forintot spórol az önkormányzat. 
 
Polics József megjegyezte, hogy ez a beruházás a megvalósítás fázisában van, melyhez a 
kormány az önerőt is biztosította. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

56/2016. (IV. 14.) 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 tudomással bír arról, hogy Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 22. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a beruházás megvalósításához szükséges 
önerőt a támogató megtéríti.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester  



Melléklet 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
18-19. sz. napirend  

 
18. KBSK tornacsarnok padlóburkolatának felújítása 
19. Komló Városi Sportközpont küzdőterének felújítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Szigeti Szabolcs Sport Kft. vezetője 
 

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a 18. 
sz. és 19. sz. előterjesztés határozati javaslatait elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az eddigi TAO támogatásoknál a pályázatok 
idején még nem kérte a sportszövetség a képviselő-testület döntését a fejlesztéshez kapcsolódó 
támogatási igényekhez. Ebben az esetben a támogatási intenzitás 70%-os és 30%-os önrészt kell 
biztosítani annak érdekében, hogy a beruházás megvalósuljon. A KBSK felújításakor a 
padlóburkolat felújítása elmaradt, csak javítási munkák történtek. Javasolta a Kft.-nek, hogy a 
padlóburkolat cseréjére adjon be TAO pályázatot. Ugyanez vonatkozik a Városi Sportközpont 
küzdőterére is, hiszen a padlóburkolat felújítása itt is szükséges. Önkormányzati forrásból ezeket 
a felújításokat nem tudják elvégezni, ezért javasolta, hogy a TAO pályázat keretében kerüljön 
benyújtásra az igényük és az önkormányzat mindkét esetben vállalja a 30%-os önrészt. A 
támogatási kérelem eredményét év végéig megismerhetjük és ennek függvényében kerül a jövő 
évi költségvetésben beállításra.  
 
Hegedüs Norbert fontosnak tartja, hogy a két projekt megvalósuljon, mivel Komlón a sportélet 
fellendülőben van. Komlói sportolóink nagyon jól teljesítenek, ez egy jó képet ad a városról is. 
 
Kérdés, több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a két határozati javaslat egyben történő szavazását, melyet 
a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a két határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatokat hozta: 
 

57/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „KBSK tornacsarnok padlóburkolatának felújítása” tárgyú 
előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyja a KBSK tornacsarnok padlóburkolata felújításának 
támogatását célzó pályázat Komló Sport Kft. által történő benyújtását, a határozati 
javaslat 1. sz. mellékletét képező árajánlat szerinti bruttó 34.681.160,-Ft beruházási 
összköltséggel. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához bruttó 10.404.348,-Ft 
összegű saját forrást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 



 
Utasítja a jegyzőt, hogy a következő évi költségvetés összeállítása során a tárgyi 
előirányzatot vegye figyelembe. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület a 7300 Komló, Pécsi út 44. 1244 hrsz alatti KBSK tornacsarnok 
épületében tervezett felújításhoz a tulajdonosi hozzájárulását megadja, egyidejűleg 
hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás sikeres megvalósítását követően az ingatlanra a 
Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelzálogjog bejegyzéssel kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 



 



58/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló Városi Sportközpont küzdőterének felújítása” 
tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyja a Komló Városi Sportközpont küzdőtere felújításának 
támogatását célzó pályázat Komló Sport Kft. által történő benyújtását, a határozati 
javaslat 1. sz. mellékletét képező árajánlat szerinti bruttó 51.399.440,-Ft beruházási 
összköltséggel. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához bruttó 15.419.832,-Ft 
összegű saját forrást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a következő évi költségvetés összeállítása során a tárgyi 
előirányzatot vegye figyelembe. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület a 7300 Komló, Eszperantó tér 1. 538/2 hrsz alatti Komló Városi 
Sportközpont épületében tervezett felújításhoz a tulajdonosi hozzájárulását megadja, 
egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás sikeres megvalósítását követően az 
ingatlanra a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelzálogjog bejegyzéssel kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 



 



20. sz. napirend 
 

Interpellációk, bejelentések 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Rákóczi Szövetség szombaton a 
Közösségek Házában 19.00 órakor jótékonysági estet tart. A rendezvényen a határon kívüli 
magyar iskolák működésének támogatására gyűjtenek. 
Meghirdetésre került, hogy a Mecsekjánosi Tagóvoda és az Asztélyi óvoda felújítására szintén 
hozzájárulásokat gyűjtenek. Erre a célra a városházán elhelyezett urnában tehetik meg a 
felajánlásokat azok, akik támogatni szeretnék az óvodákat. 
 
A következő napirendek tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kerül sor. 
 
A polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 17 óra 48 perckor bezárta. 
 

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


