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

     2016. december 15-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 12 fő képviselő. dr. György Zóra, Gerencsér Ágnes, és Mink 
Ernő igazoltan hiányzik, dr. Barbarics Ildikó csak az ülés kezdetén tud résztvenni. A 
képviselő-testületi ülést 13 óra 15 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy 
a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
8. sz. napirendként javasolta felvenni „A szakképző intézmények átadásához 
kapcsolódó vagyonkezelői szerződés megkötése” című előterjesztést. A további 
napirendi pontok számozása a meghívóban jelzetthez képest értelemszerűen nő. 
 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta a módosításokkal együtt, melyet a 
képviselő-testület kézfeltartással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
A testületi munka megkezdése előtt polgármesteri elismerő oklevél átadására került 
sor Kárpáti Pál Tamás részére a gyógyszerészeti ellátásban végzett több, mint 50 éves 
odaadó munkájáért. A polgármester további sok erőt és egészséget kívánt, majd 
gratulált. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Pótlólag került kiküldésre a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről szóló beszámoló. 
 
Jégl Zoltán a TeGaVill Kft. felszámolásáról, a távfűtési pályázatról, az energetikai 
befektetőkkel és a műanyagipari vállalkozókkal történt egyeztetésről, a Mini Zoo 
átadásáról érdeklődött. Bregó Jánossal való egyeztetésről, a belügyminisztériumban 
önkormányzati kérdésekben történt egyeztetésről és a gazdasági befektetőkkel való 
megbeszélésről kérdezett.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  a Budapesti Közfoglalkoztatási Kiállításról részletesebb 
tájékoztatást kért, valamint azokról a lehetőségekről, melyek a közfoglalkoztatással 
kapcsolatban egyeztetésre kerültek az államtitkár úrral.  
 
Hegedüs Norbert a Szociális Szövetkezet alapításáról, a Megyei Foglalkoztatási 



Paktum rendezvényén való részvételről, valamint a Kínai Kereskedelmi Minisztérium 
befektetést elősegítő igazgatóságának szakembereivel történt egyeztetésről kérdezett. 
 
Schalpha Anett a hulladékgazdálkodási rendelet lehetséges átszervezéséről és a 
Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalban történt tárgyalásról kért 
bővebb tájékoztatást. 
 
Dr. Makra István Edéné Dohóczki Péter gazdasági igazgató úrral való 
megbeszélésről érdeklődött.  
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a TeGaVill Kft. felszámolása 
augusztusban kezdődött és a felszámolóval szeptemberben került kapcsolatba. A Kft.-
nél az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent a foglalkoztatotti létszám, de még az 
utolsó hetekben is több, mint 30 munkavállaló dolgozott. Bonyolította a helyzetet, 
hogy három vállalkozás is bérelte a telephely egy-egy részét, ahol összesen 15 fő 
dolgozott, ezért is kellett egyeztetni a felszámolóval. Fontos tudni, hogy a Kft.-nek 
adótartozása is van, melynek összege magas, ezért az önkormányzat a felszámolónál 
bejelentette igényét a behajtás végett.  
 
A távfűtéssel kapcsolatban elmondta, hogy az utóbbi időben nem jelent meg újabb 
pályázati lehetőség. Egy jogszabály változás alapján már a Nemzeti Fejlesztési Iroda 
szervezésében, koordinálásában bonyolódnak le a pályázatok. Komló hátrányos 
helyzetben van, mert szén-dioxid megtakarítást kell eredményeznie minden 
beruházásnak és Komló esetében nehéz szén-dioxid megtakarítást kimutatni, ezt a 
problémát vázolta az egyeztetés folyamán. Ha maradnak a pályázati kiírások, akkor 
azon települések, amelyek eddig fejlesztettek, hátrányos helyzetbe fognak kerülni. 
Pécs városa is hasonló helyzetben van, ezért Páva Zsolt polgármester úrral közösen 
keresik a megoldást. 
Komló úgy tudna szén-dioxid megtakarítást elérni, ha új fogyasztót kapcsolnak rá a 
rendszerre, az új fogyasztó pedig a komlói Büntetésvégrehajtási Intézet lehetne. Ebben 
a kérdésben is történt egyeztetés, egyenlőre nem jött létre megegyezés, mert a jelenlegi 
energiahordozók (földgáz) árával nem lehet felvenni a versenyt. Az egyeztetések 
továbbra is folyamatosak, a Nemzeti Fejlesztési Iroda igazgatósági döntésének 
megfelelően pedig egy új koncepció került leadásra a pályázat ügyében. 
 
Tájékoztatást adott arról, hogy napi szinten folyik egyeztetés az energetikai 
befektetőkkel. Kínától kezdve a magyar befektetőkig minden cég napelem beruházást 
szeretne. Tegnap (december 14-én) az 5 millió forintos kikiáltási áron meghirdetett 
volt 029-es helyrajzi számú terület, mintegy 11 millió forintért kelt el. Az E-ON-nal 
történt egyeztetés alapján jelenleg a beadott napelemes csatlakozási igény eléri a paksi 
termelést. Ebből is látszik, hogy nagy igény van a napelemes beruházásokra. 
 
A RÁK Antenna Gyártó Kft. és a Baranya Plasztik Kft., valamint egy harmadik cég, 
olyan kutatás-fejlesztésre nyújtottak be pályázatot, amely a lebomló műanyag 
kutatásra vonatkozik és 780 millió forintos beruházást jelent. A támogatást 
megnyerték, a továbbiakban pedig újabb fejlesztéseket szeretnének.  



 
A Mini Zoo Dávidföldön a Nádas presszó helyén nyílt, komoly forgalmat bonyolít, 
szinte egy mini közösségépítő területté vált az állatkert. Fejlesztéseket terveznek, ezért 
az önkormányzat támogatását kérték. 
 
Bregó Jánossal az önkormányzati tulajdonba lévő vízfolyások állami tulajdonba való 
átadásáról és kezeléséről folytatott egyeztetést, mely nem valósul meg. Több 
városrészen is vannak olyan vízfolyások, melyek állami kezelésben vannak és Komló 
város közigazgatási területén kívül esnek. Közigazgatási területen belül is van néhány, 
például a Mecsekjánosiban lévő vízfolyás, melynek a kezelője szintén az állam. 
Ezekről folyt a tapasztalat csere. A kollégáktól beérkezett információk alapján nem 
működött a karbantartás azon a megfelelő szinten, mint a Sásdi Vízgazdálkodási 
Társulás kezelésében.  
 
A gazdasági befektetőkkel többek között arról is tárgyalt, hogy megjelent egy újabb 
GINOP pályázati kíírás, mely telephely fejlesztésre és bővítésre ad lehetőséget. Ipari 
befektetésre csak a Nagyrét utca és Határ utca környékén vannak alkalmas területek, 
melyek Komló Város Önkormányzata tulajdonában vannak. Információcsere történt 
arról, hogy a vállalkozók milyen feltételekkel juthatnak hozzá a területekhez. Konkrét 
kérelem érkezett a Nagyrét utcában lévő területre, mely hamarosan a képviselő-testület 
elé kerül. 
 
A Belügyminisztériummal több futó pályázatról is tárgyalt. A vis maior pályázatot 
elfogadták és 99,8 %-ban teljesítették a támogatási kérelmünket. Kiemelt, pályázaton 
kívüli önkormányzati támogatás ügyében a Belügyminisztériumhoz fordult, melynek 
útját próbálta egyengetni a kedvező elbíráláshoz. A napokban várják a MŰHIKI 
pályázatról szóló döntést a Belügyminisztériumtól, bízik a sikerben. 
 
Budapesten Közfoglalkoztatási Kiállításon vett részt, melynek során a 
tapasztalatgyűjtés fontos szerepet játszott. Lehetőségek között szerepelhet például a 
közfoglalkoztatásban gyártott termékek egymás közötti cseréje. A kiállításon osztatlan 
sikert aratott a Komlói tészta, és az odaszállított 500 kilogramm mennyiséget mind 
eladták. Savanyúsággal, lekvárral is szerepeltek, szintén sikerrel. A kiállításon való 
megjelenés fontos, hiszen az állam támogatást nyújt Komlónak a közel 1000 fő 
közfoglalkoztatására. A közfoglalkoztatás nélkül 1 milliárd forinttal kevesebb bér 
jönne a városba. A kiállításon fotókkal mutatták be a közfoglalkoztatás által történő 
lakásépítést, közterületfejlesztést, mezőgazdasági és erdészeti munkát. 
Államtitkárokkal egyeztetett e foglalkoztatáshoz kapcsolódó kérdésekben. 
 
Hírt kapott arról, hogy a PILOT program, ami eddig az ország több pontján működött, 
nem fog elindulni jövőre, csak Komlón folytatható. Büszke, hogy Komlón 25 fő 
kaphatott munkát a PILOT program kapcsán, mely ezután is folytatódhat állami 
támogatással. Hozátette még, hogy egyik település sem kap a jövőben erre a programra 
támogatást, csak Komló. 
 
Dukai helyettes államtitkár úr volt a felelőse a „Jó gyakorlatok” című, 



önkormányzatok részére meghirdetett programnak. Komló város a 
közfoglalkoztatással harmadik helyezést ért el és 2 millió forintos támogatásban 
részesült.  
 
A hulladékgazdálkodás számlázási rendszere átalakult, a működés is más alapokon 
nyugszik. Nem a helyi közszolgáltatók gyűjtik be a díjat, hanem egy központi 
kasszába kerül és onnan történik a gazdasági társaságok, cégek felé való visszaosztása. 
A jelenlegi visszaosztás alapján Komló számára ez a rendszer nem kedvező. Ebben a 
konstrukcióban nem is lehet kedvezőbb, mert a Cikói telep nem alkalmas a jelenlegi 
hulladékkezelési mód alkalmazására. Figyelembe véve a korábbi ISPA pályázatot is, 
megoldást kell találni annak érdekében, hogy a cég megfelelően működhessen tovább. 
Ebben a témában folynak jelenleg az egyeztetések és tárgyalások.  
 
Az Egyházmegye 900 millió forint támogatásban részesült, mely összeget a Kodály 
Zoltán Általános iskola fejlesztésére fordít. A tervek szerint a beruházás tervezői 
költségvetése 1,4 milliárd forint, melybe még nem kerültek bele az óvodához 
kapcsolódó fejlesztések költségei. Az engedélyezési tervek hamarosan benyújtásra 
kerülnek, az óvoda és iskola telkeinek összevonása folyamatban van. Ősszel indul a 
beruházás, az iskolában folytatódik az oktatás mert nem tudják más ingatlanban 
biztosítani a feltételeket a tanításhoz. A tervek szerint a közbeszerzési eljárás úgy kerül 
kiírásra, hogy 2017. szeptemberében munkaterület átadás lesz az udvar területén, majd 
2018. nyarán a főépület munkaterülete is átadásra kerül. Őszre a munkálatokat úgy kell 
befejezni, hogy az átalakított épületben megkezdődhessen az oktatás.  
 
A foglalkoztatási paktum a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei 
Kormányhivatal konzorciális partnersége mellett megvalósuló, európai uniós 
finanszírozásban működő forma, mely kb. 3 milliárd forintot szán a foglalkoztatás 
élénkítésére. Erről ősszel történt döntés, jelenleg előkészítési fázisban van, és a 
megvalósíthatósági tanulmány közbeszerzésének eredményhirdetése megtörtént. A 
komló környéki és a hegyháti járási polgármesterekkel történt egyeztetés alapján azt 
szeretnék elérni, hogy Komlóra és a Hegyhátra vonatkozóan egy külön kezelési módot 
alkalmazzanak. Ugyanezt kérte az Ormánság és térsége is. 2017. januárban 
megtartásra kerül egy fórum, ami megmutatja, hogy mire van szüksége a térségnek.  
 
Megtiszteltetésnek érezte, hogy hivatalában fogadhatta Demján Sándor elnök urat, akit 
a város foglalkoztatási problémáiról tájékoztatott, valamint elmondta, hogy a 
foglalkoztatás terén milyen erőfeszítéseket tesz az önkormányzat az előrelépés 
érdekében. Az is megtisztelő, hogy a VOSZ első alkalommal szervezte Komlóra a 
díjátadást, és első alkalommal szervezte Pécsre a Kínai delegáció meghívását. 
Megegyeztek abban, hogy legközelebb városunkba is ellátogatnak. Erre az alkalomra 
készül jelenleg egy prezentáció. A rendezvényre minden baranya megyei járásszékhely 
és város vezetője meghívást kapott, valamint részt vett a VOSZ vezetője és a kínai 
kapcsolatokért felelős magyar fél is.  
 
Dr. Barbarics Ildikó távozott az ülésről. 
A képviselő-testület létszáma 11 főre változott. 



 
Jégl Zoltán véleménye szerint a Baranya-csatorna Menti Vízitársulat által a 
vízfolyások kezelése éveken keresztül megfelelően ellátásra került. A törvényváltozás 
eredményeképpen a vízitársulatok tevékenységi köre csökken, éveik meg vannak 
számolva. Sajnálatos, hogy Baranya megyében az összes vízitársulat megszűnésre fog 
kerülni és gazdátlanokká válnak a vízfolyások. 
 
Polics József elmondta, hogy a vízitársulatok megszűnésével nem marad ellátatlan a 
feladat, probléma esetén a kezelőt kell ostromolni a megoldásra. A vízfolyások nem 
maradnak gazdátlanok.  
 
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: 
 

182/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta 
folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− az irodavezetői hatáskörbe tartozó beszerzésekről szóló tájékoztatót, 
− a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott közszolgálati ellenőrzésről 

szóló tájékoztatót, 
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót, 
− az együttműködési megállapodás aláírásáról, valamint a büntetés-végrehajtási intézet 

létesítése kapcsán ez idáig felmerült költségekről szóló tájékoztatót, 
− a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése” című projekttel kapcsolatos tájékoztatást és  
− a 2016.évi lakáscélú támogatásokról szóló tájékoztatót. 

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át. 
 

Határid ő: 2016. december 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

2. sz. napirend 
 
2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 



Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Tompa Árpád könyvvizsgáló 
 
Kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény és az előterjesztői jogon benyújtott 
módosítási javaslat. A bizottságok már a módosított előterjesztés tárgyalták. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a határozati javaslatot és a rendeletmódosítást is elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot minősített többségű 
szavazással, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

183/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, a 
jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságok javaslatainak, valamint a könyvvizsgáló 
véleményének figyelembevételével – a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 

I. 
 
1. A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (20) bekezdésében foglalt 

felhatalmazással összhangban az alábbi saját hatáskörű rendeletmódosítások 
végrehajtására hatalmazza fel a polgármestert: 

 
A./ Amennyiben a kiegészítő működési támogatási kérelmünk teljes összegben 

jóváhagyásra kerül, úgy felhatalmazza a polgármestert az adóbevételi 
előirányzatokhoz képest elért többletbevétel, a fejlesztési mérleg kiadásainak 
előirányzat-maradvány zárolása, valamint az önkormányzat  dologi  jellegű és 
tartalék előirányzatainak  zárolásán  alapuló  –  a szükséges  mértékű  
adóbevételi  összeg  működésből  fejlesztésbe  történő átcsoportosítását is 
magában foglaló – előirányzatok  átcsoportosítására a  jelen  
rendeletmódosításban nem rendezett hiány kezelése érdekében.  

 
B./ Amennyiben   nem  kerül  jóváhagyásra,   illetve  leutalásra  önkormányzatunk  

részére a  kért  kiegészítő  működési  támogatás,  úgy  az  A./ pontban felsorolt 
intézkedéseken  felül a  képviselő-testület  a peres ügyek céltartalék zárolását   
rendeli el.  Elrendeli továbbá az e felett kieső támogatási bevétellel egyező 
összegű  működési  céltartalék  zárolását.  

 
C./ Amennyiben  a  költségvetésben  szereplő  összegnél  alacsonyabb  összegű  

kiegészítő  működési  támogatás  kerül  jóváhagyásra  és  leutalásra,  úgy annak 
felhasználására  a  támogatói  okiratban  foglalt  célok  betartásával   kerülhet  
sor.  A különbözet  rendezése   érdekében  az  A./ pontban  foglalt  



intézkedéseken  túlmenően  a  B./  pont  szerinti   intézkedések  részleges  
végrehajtását  hagyja  jóvá.  Ennek  megfelelően  a  peres  ügyek  céltartalék  
terhére az  eredeti célnak  megfelelő,  de csökkentett  összeg kerülhet  
kifizetésre. 

 
2. Az 1./ pontban szereplő intézkedések nem veszélyeztethetik a személyi jellegű 

juttatások kifizetését, illetve  az intézmények  folyamatos működését, de 
szükség esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös 
önkormányzati hivatal esetleges feladattal nem terhelt előirányzat 
maradványainak hiány kezeléséhez szükséges mértékű zárolására is. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak 

végrehajtásáról az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében 
számoljon be.  

 
II. 

 
1. A 2017 évi költségvetési rendelet tervezési munkáinak megalapozása érdekében 

a képviselő-testület utasítja a jegyzőt, illetve az érintett intézményvezetőket a 
költségvetés bázis szemléletű tervezésére. 

 
2. A személyi jellegű juttatások és járulékok tervezése során a helyi döntéseken és 

jogszabályi változásokon alapuló szerkezeti változásokat és szinterehozásokat 
át kell vezetni, különös tekintettel az ágazati bérfejlesztések, a minimálbér és a 
garantált bérminimum, valamint a szociális hozzájárulási adó változására. 
 

3. A dologi jellegű kiadások terén az egyedi döntéseken alapuló változásokat át 
kell vezetni, az e feletti egyszeri és folyamatos igényeket a költségvetés első 
fordulós tárgyalása során be kell mutatni. 
 

4. A fejlesztési kiadásokat elemi szintről kell megtervezni a korábbi éveknek 
megfelelő elfogadott és szerződéssel lekötött, elfogadott és egyéb igény 
bontásban. 
 

5. A társult formában ellátott feladatokhoz kapcsolódó tételeket a társulási tanács 
döntéseinek, illetve a lehívható állami támogatásoknak az ismeretében kell 
betervezni. 
 

6. Az első fordulós tervezetben a működési pénzeszköz átadásokat a 2016 évi terv 
szinten kell szerepeltetni azzal, hogy az esetleges többletigényeket be kell 
mutatni. 
 

7. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan gondoskodni kell a céltartalékok, 
különös tekintettel a peres ügyek céltartalék betervezésére. 
 



8. Működési mérleg hiány nem tervezhető, a rendelkezésre álló bevételek és 
kiadások különbözete közötti negatív egyenleg esetén, azzal egyező összegű 
rendkívüli önkormányzati működési támogatási igényt kell betervezni. 
 

9. Amennyiben a 8. pont szerinti tervezésre kerül sor, úgy a költségvetés 
tervezését alá kell rendelni a rendkívüli önkormányzati működési támogatás 
feltételeinek. 
 

10.  A fejlesztési mérleg hiánya nem haladhatja meg önkormányzatunk 
kötelezettségvállalási limitjét. 
 

Határid ő: 2016. december 31. illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Majd a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást, – minősített 
többségű szavazással – melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

22/2016. (XII. 16.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2016. (III.4.)  
SZÁMÚ RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 
bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) 
bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) 
bekezdésében meghatározott 2016. évi költségvetés fő előirányzata:  
 
a./ bevétel főösszege: 4 632 610 223 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 4 878 771 494 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 246 161 271 Ft 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló 
város felhalmozási bevételei és kiadásai: 
a./ bevétel főösszege: 128 213 618 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 374 374 889 Ft-ra 



módosul 
c./ hiány összege:  246 161 271 Ft 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló 
város működési bevételei és kiadásai: 
a./ bevétel főösszege: 4 504 396 605 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 4 504 396 605 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 0 Ft 

 
 
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint 
változnak: 
 
1. személyi jellegű kiadások 1 839 536 115 Ft 
2. munkaadókat terhelő járulékok 397 898 188 Ft 
3. dologi jellegű kiadások 1 350 814 377 Ft 
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  359 374 889 Ft 
5. speciális támogatások 0 Ft 
6. egyéb kiadások 931 147 925 Ft 
7.  költségvetési létszámkeret 324 főben állapítja meg 
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát 950 főben állapítja meg. 
 

2. § 
 

A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 216 671 796 Ft-ra változik.  
 
 - működési céltartalék 216 671 796 Ft 
 - működési általános tartalék  0 Ft 
 

3. § 
 

A Kvr. 3. § (6) helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
 
(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület 246 161 271 Ft 
összegű fejlesztési hitel felvételét határozza el, melynek felvételére kormányzati engedéllyel 
kerülhet sor.  A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. Ezen 
összeg elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani 155 318 993 Ft kiegészítő működési 
támogatás elnyerésére. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Komló, 2016. december 15. 
 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző      polgármester 



Polics József megjegyezte, hogy a harmadik költségvetést tudja lezárni hitel nélkül az 
önkormányzat. Megköszönte a munkát a költségvetés elkészítésében. 
 
 

3. sz. napirend 
 

Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) sz. 
önkormányzati rendelettel kapcsolatosan 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Szociális és egészségügyi 
bizottság a határozati javaslatot és a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Polics József kiegészítette, hogy az együttműködési megállapodás és a rendelet 
elfogadásának dátuma természetesen december 15. 
Elmondta, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeletének 
kifogása az volt, hogy a felnőtt háziorvosi körzetek függelékben szerepeltek melléklet 
helyett.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot minősített többségű 
szavazással, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

184/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
jogi, ügyrendi és közbeszerzési, valamint a szociális és egészségügyi bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Baranya Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a 
fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) önkormányzati rendelettel 
kapcsolatosan” című előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
a Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község Önkormányzata között a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskolaorvosi, valamint iskola-védőnői 
alapellátásra, valamint az ellátási körzetek székhelyére vonatkozó megállapodást. 

 
1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 



 
Majd a polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, – minősített többségű 
szavazással – melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott 
és a következő rendeletet alkotta: 
 

23/2016. (XII. 16.) sz. rendelet 
 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL, 

VALAMINT AZ ALAPELLÁTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYELETI 
ELLÁTÁSRÓL 

 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen törvény 6. § (2) bekezdésére 
figyelemmel az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérését 
követően a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Komló Város Önkormányzata által ellátott háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskolaorvosi, valamint iskola-védőnői alapellátásra, 
továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint a Komló város 
közigazgatási területén kialakításra került, a fenti alapellátásokhoz kapcsolódó körzetekre. 
 

2. § 
 
Komló Város Önkormányzata a képviselő-testületnek Mánfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testületével megkötött megállapodása alapján komlói székhellyel biztosítja az (1) 
bekezdésben felsorolt alapellátásokat Mánfa község tekintetében is. 
 

3. § 
 
A felnőtt háziorvosi alapellátás körzeteit az 1. melléklet tartalmazza. 
 

4. § 
 
A házi gyermekorvosi alapellátás körzeteit a 2. melléklet tartalmazza. 
 

5. § 
 
A fogorvosi alapellátás körzeteit a 3. melléklet tartalmazza. 
 

6. § 
 
A védőnői alapellátás körzeteit a 4. melléklet tartalmazza. 
 

7. § 



 
Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, 
amelyet a fogorvos közreműködésével látnak el. Az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit az 5. 
sz. melléklet tartalmazza.  
 

8. § 
 
(1) Komló Város Önkormányzata a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátását a Komlói Kistérségi Többcélú 
Önkormányzati Társulás keretében, az UNIMEDKER Kft.-vel kötött megállapodás alapján 
biztosítja a Társulás Társulási Megállapodásában meghatározott települések részére. 

(2) A fogászati ügyeleti ellátás a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 
területére kiterjedő illetékességgel, a Pécsi Tudományegyetemmel, mint feladatot ellátó 
egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás alapján pécsi székhellyel biztosított.  

 
9. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

10. § 
 
Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) 
önkormányzati rendelete. 
 
 
Komló, 2016. december 15. 
 
 
 
 
 
          dr. Vaskó Ernő       Polics József 
        címzetes főjegyző      polgármester 



1. melléklet a 23/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 
 

Felnőtt háziorvosi körzetek 
 

1. sz. körzet: dr. Tánczos Frigyes Attila 
      Komló, Vájáriskola u. 10. 
 
Bányász utca 
Határtető 
Mánfa 
Pécsi út 35-57. 
Radnóti Miklós utca 
Vájáriskola utca 
Jó szerencsét utca 
 
 
2. sz. körzet: dr. Gátos Attila 
 Komló, Körtvélyes u. 8. 
Cserma utca 
Hegyhát utca 
Körtvélyes utca 
Körtvélyes-dűlő 
Nagyszántó utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdő utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
      Pacsirta köz 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
      Tóparti út 
      Villa sor 
 
 
3. sz. körzet: dr. Kovács Teodóra 
   Komló, Széchenyi u. 10. 
 
Ágnes utca 
Anikó utca 
Bartók Béla utca 
Benczúr Gyula utca 
Borbála utca 
Cecília utca 
Dankó Pista utca 
Dávidföldi kertek 
Dobó István utca 



Dorottya utca 
Erkel Ferenc utca 
Erzsébet utca 
Mecsekfalu 
Gárdonyi Géza utca 
Gizella utca 
Ifjúság útja 
Kodály Zoltán utca 
Krisztina utca 
Lehár Ferenc utca 
Liszt Ferenc utca 
Lotz Károly utca 
Madarász Viktor utca 
Mecsek köz 
Mecsekfalui út 
Munkácsy Mihály utca 
Öreg-hegy 
Rippl- Rónai utca 
Széchenyi utca 
Székely Bertalan utca 
Szinyei Merse Pál utca 
Zengő utca 
Zichy utca 
 
 
4. sz. körzet: dr. Aranyos Gabriella 
    Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
Bem utca 
Dózsa György utca 
III-as akna 
Jókai Mór utca 
Kinizsi Pál utca 
Kisfaludy utca 
Kiss János utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Kórház utca 
Kossuth akna utca 
Kossuth L. u. 1-103, 2-52 
Madách Imre utca 
Magyar Bálint utca 
Pécsi út 1-34 
Rákóczi utca 
Táncsics Mihály utca 
Templom tér 
Toldi Miklós utca 
Városház tér 
 
 



5. sz. körzet: dr. Gábor Amália 
    Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Anna akna 
Béke telep I., II., III. sor 
Berek utca 
Csermák dűlő 
Diófa utca 
Engel Adolf utca 
Fenyő utca 
Gesztenyési út 
Gyöngyvirág utca 
Hársfa utca 
Hóvirág utca 
József Attila utca 
Kőbánya 
Liliom utca 
Majális tér 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
Ősz utca 
Rezeda utca 
Rozmaring utca 
Rózsa utca 
Sóstó utca  
Szegfű utca 
Tavasz utca 
Tél utca 
Viola utca 
Zobák puszta 
Zobáki út 
 
6. sz. körzet: dr. Faragó Enikő 
   Komló, Petőfi tér 3. 
 
Gorkij utca 
Juhász Gyula utca 
Mikszáth Kálmán utca 
Móricz Zsigmond utca 
Nagy László utca 
Pécsi út 36-38, 40-42 
Petőfi tér 
 
7. sz. körzet: dr. Jazbinsek Beáta 
   Komló, Alkotmány u. 40. 
 
Alkotmány utca 60-64. 
Aranypohár dűlő 



Attila utca 
Bercsényi utca 
Bocskai utca 
Cseresznyák 
Damjanich utca 
Deák Ferenc utca 
Dugovics utca 
Esze Tamás utca 
Hamvasvölgy dűlő 
Hunyadi utca 
Köztársaság utca 
Malompart dűlő 
Malomszéle dűlő 
Szilvási út 
Vértanúk utca 1-31. 
Vértanúk utca 26-60. 
 
8. sz. körzet: dr. Perleczky László 
    Komló, Arany J. u. 6. 
 
Arany János utca 
Autósvölgy  
Batthyány utca 
Építők útja 
Jánosi Fő utca 
Hízlalda utca 
Ipari út 
Iskola utca 
Kazinczy utca 
Kisbattyán 
Lőtér dűlő 
Mecsekjánosi puszta 
Palánták dűlő 
Patak utca 
Somág-köz dűlő 
Sportvölgy  
Temető dűlő 
Temető  
Vak Bottyán utca 
Zrínyi tér 
Zrínyi utca 
 
9. sz. körzet: dr. Márki Tibor 
    Komló, Tompa M. u. 13. 
Eötvös utca 
Gagarin utca 
Irinyi utca 
Kossuth L. utca 105-125 
Petőfi utca 
Tompa Mihály utca 



Vörösmarty utca 
 
10. sz körzet: dr. Kovács László 
     Komló, Alkotmány u. 40. 
 
Alkotmány utca 1-41; 2-58; 66-86; 
Függetlenség utca 
Gadány 
Május 1. utca 
Március 15-e utca 
Pannónia utca 
Vértanúk utca 2-22 



2. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez 
 

Házi gyermekorvosi körzetek 
 
1. sz. körzet: dr. Szamos Gyöngyi 
     Komló, Tompa M. u. 13. 
Arany János utca 
Autósvölgy  
Batthyány utca 
Dávidföldi kertek 
Eötvös utca 
Építők útja 
Jánosi Fő utca 
Hízlalda utca 
Ipari út 
Iskola utca 
Kazinczy utca 
Kisbattyán 
Lőtér dűlő 
Mecsekjánosi puszta 
Palánták dűlő 
Patak utca 
Petőfi utca 
Somág-köz dűlő 
Sportvölgy 
Temető dűlő 
Temető  
Tompa Mihály utca 
Vak Bottyán utca 
Vörösmarty utca 
Zrínyi tér 
Zrínyi utca 
 
2. sz. körzet: dr. Kovács Angéla 
    Komló, Vájáriskola u. 7. 
 
Ágnes utca 
Anikó utca 
Benczúr Gyula utca 
Borbála utca 
Cecília utca 
Dankó Pista utca 
Dobó István utca 
Dorottya utca 
Erzsébet utca 
Bányász utca 
Gárdonyi Géza utca 
Gizella utca 
Gorkij utca 
Határtető 



Ifjúság útja 
III-as akna 
Juhász Gyula utca 
Kossuth akna utca 
Krisztina utca 
Liszt Ferenc utca 
Lotz Károly utca 
Madarász Viktor utca 
Mecsek köz 
Mikszáth Kálmán utca 
Móricz Zsigmond utca 
Nagy László utca 
Munkácsy Mihály utca 
Öreg-hegy 
Pécsi út 35-37; 36-42;  
Petőfi tér 
Radnóti Miklós utca 
Rippl-Rónai utca 
Vájáriskola utca 
Jó szerencsét utca 
Széchenyi utca 
Székely Bertalan utca 
Szinyei Merse Pál utca 
Zengő utca 
Zichy utca 
 
3. sz. körzet: dr. Tamás Zsuzsanna 
                 Komló, Alkotmány u. 40. 
 
Alkotmány utca 
Aranypohár dűlő 
Attila utca 
Bercsényi utca 
Berek utca 
Bocskai utca 
Cseresznyák  
Damjanich utca 
Deák Ferenc utca 
Dugovics utca 
Esze Tamás utca 
Függetlenség utca 
Gadány 
Gagarin utca 
Hamvasvölgy dűlő 
Hunyadi utca 
Irinyi utca 
Köztársaság utca 
Május 1. utca 
Malompart dűlő 
Malomszéle dűlő 



  Március 15-e utca 
  Pannónia utca 
  Szilvási út 
  Vértanúk utca 
 
 
4. sz. körzet: dr. Fledrich János 
           Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Anna akna 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
Béketelep 
Bem utca 
Csermák dűlő 
Diófa utca 
Dózsa György utca 
Engel Adolf utca 
Fenyő utca 
Gesztenyési út 
Gyöngyvirág utca 
Hársfa utca 
Hóvirág utca 
Jókai Mór utca 
József Attila utca 
Kinizsi Pál utca 
Kisfaludy utca 
Kiss János utca 
Kórház utca 
Kossuth Lajos utca 
Kőbánya 
Kölcsey utca 
Liliom utca 
Madách Imre utca 
Magyar Bálint utca 
Majális tér 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
Ősz utca 
Pécsi út 1-34. 
Rákóczi utca 
Rezeda utca 
Rozmaring utca 
Rózsa utca 
Sóstó 
Szegfű utca 
Táncsics Mihály utca 
Tavasz utca 
Tél utca 



Templom tér 
Toldi Miklós utca 
Városház tér 
Viola utca 
Zobáki út 
Zobákpuszta 
Mánfa 
 
 
5. sz. körzet: dr. Hermann Zoltán 
            Komló, Körtvélyes u. 10. 
 
 
Bartók Béla utca 
Cserma utca 
Erkel Ferenc utca 
Hegyhát utca 
Kodály Zoltán utca 
Körtvélyes dűlő 
Körtvélyes utca 
Lehár Ferenc utca 
Mecsekfalu 
Mecsekfalui út 
Nagyszántó utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdő utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
      Pacsirta köz 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
      Tóparti út 
      Villa sor 



3. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez 
 

Fogorvosi körzetek 
 
1. sz. körzet: dr. Mátyás Magdolna 
            Komló, Vértanúk u. 3. 
 
Alkotmány utca 
Aranypohár dűlő 
Bercsényi utca 
Bocskai utca 
Cseresznyák  
Damjanich utca 
Dugovics utca 
Függetlenség utca 
Gorkij utca 
Hamvasvölgy dűlő 
Juhász Gyula utca 
Mikszáth Kálmán utca 
Nagy László utca 
Pannónia utca 
Petőfi tér 
Somág-köz dűlő 
Vértanúk utca 2-24 
 
2. sz. körzet: dr. Vándor Éva 

  Komló, Vértanúk u. 23. 
 
Attila utca 
Deák Ferenc utca 
Esze Tamás utca 
Hunyadi utca 
Köztársaság utca 
Malompart dűlő 
Malomszéle dűlő 
Május 1. utca 
Március 15-e utca 
Patak utca 
Szilvási út 
Vértanúk utca 1-31; 26-60;  
 
 
3. sz. körzet: dr. Révész András 
     Komló, Kossuth Lajos u.103. 
 
18 ÉV FELETTI LAKOSSÁG 
Bányász utca 
Határtető 
Körtvélyes dűlő 
Móricz Zs. utca 



Pécsi út 35-57 
Pécsi út 36-42 
Radnóti  Miklós utca 
Vájáriskola utca 
Jó szerencsét utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdő utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
      Pacsirta köz 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
      Tóparti út 
      Villa sor 
 
0-18 ÉV KÖZÖTTI LAKOSSÁG 
 
Körtvélyes utca 
Nagyszántó utca 
Hegyhát utca 
Cserma utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdő utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
      Pacsirta köz 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
      Tóparti út 
       Villa sor 
 
MÁNFA 
 
 
4. sz. körzet: dr. Mühl Attila 
            Komló, Kossuth Lajos u.103. 
 
0-18 ÉS 18 ÉV FELETTI LAKOSSÁG 
 
Ágnes utca 
Anikó utca 
Arany János utca 



Autósvölgy 
Bartók Béla utca 
Borbála utca 
Cecília utca 
Dankó Pista utca 
Dobó István utca 
Dorottya utca 
Építők útja 
Erkel Ferenc utca 
Erzsébet utca 
Gizella utca 
Kazinczy utca 
Kodály Zoltán utca 
Krisztina utca 
Lehár Ferenc utca 
Liszt Ferenc utca 
Mecsek köz 
Palánták dűlő 
Sportvölgy 
Temető  
Temető dűlő 
Vak Bottyán utca 
Zrínyi M. utca 
Zrínyi tér 
 
 18 ÉV FELETTI LAKOSSÁG 
Cserma utca 
Hegyhát utca 
Körtvélyes utca 
Nagyszántó utca 
 
 
5. sz. körzet: dr. Nyers Olympia 
            Komló, Kossuth L. u. 85. 
 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Anna akna  
Bajcsy Zsilinszky utca 
Béke telep I.II.III sor 
Bem utca 
Csermák dűlő 
Diófa utca 
Dózsa György utca 
Engel Adolf utca 
Fenyő utca 
Gadány 
Gesztenyési út 
Gyöngyvirág utca 
Hársfa utca 



Hóvirág utca 
III-as akna 
Jókai utca 
József Attila utca 
Kinizsi utca 
Kisfaludy utca 
Kiss János utca 
Kórház utca 
Kossuth akna utca 
Kossuth L. u. 1-103, 2-44 
Kőbánya 
Kölcsey utca 
Liliom utca 
Madách utca 
Magyar Bálint utca 
Majális tér 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
Ősz utca 
Rákóczi utca 
Rezeda utca 
Rozmaring utca 
Rózsa utca 
Sóstó utca 
Szegfű utca 
Táncsics Mihály utca 
Tavasz utca 
Tél utca 
Templom tér 
Toldi utca 
Viola utca 
Zobák puszta 
Zobáki út 
 
 
6. sz. körzet: dr. Márki Eszter 
    Komló, Városház tér 19. 
 
0-18 ÉS 18 ÉV FELETTI LAKOSSÁG 
 
Batthyány utca 
Benczúr Gyula utca 
Berek utca 
Cserma utca 
Dávidföldi kertek 
Eötvös utca 
Gagarin utca 
Gárdonyi Géza utca 
Hízlalda utca 
Ifjúság útja 



Ipari út 
Irinyi utca 
Iskola utca 
Jánosi Fő utca 
Kisbattyán 
Kossuth L. u. 105.- 
Kossuth L. u. 46-52. 
Lőtér dűlő 
Lotz Károly utca 
Madarász Viktor utca 
Mecsekfalu 
Mecsekfalui út 
Mecsekjánosi puszta 
Munkácsy Mihály utca 
Öreg-hegy 
Pécsi út 1-34 
Petőfi utca 
Rippl-Rónai utca 
Széchenyi utca 
Székely Bertalan utca 
Szinyei Merse Pál utca 
Tompa Mihály utca 
Városház tér 
Vörösmarty utca 
Zengő utca 
Zichy utca 
 
18 ÉV ALATTI LAKOSSÁG 
Bányász utca 
Vájáriskola utca 
Jó szerencsét utca 
Radnóti Miklós utca 
Pécsi út 35-57, 36-42 
Móricz Zsigmond utca 
 
 



4. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez 
 

Védőnői körzetek 
 
 
1. körzet: Erőss Eszter 
 
Arany János utca 
Gagarin utca 
Ipari út 
Kisbattyán 
Mecsekjánosi 
Mecsekjánosi-Hízlalda 
Mecsekjánosi puszta 
Patak utca 
Petőfi Sándor utca 
Sportvölgy 
Szállásfalu 
Temető dűlő 
Vak Bottyán utca 
Vasvári Pál utca 
Vörösmarty Mihály utca 
Zrínyi Miklós utca 
Zrínyi Miklós tér 
 
2. körzet: Nagy Marietta 
 
Bányász utca 
Határtető 
Hármas akna 
Jókai Mór utca 
Juhász Gyula utca 
Kinizsi Pál utca 
Kisfaludi Sándor utca 
Kossuth aknai utca 
Kossuth Lajos utca 46-52. 
Kossuth Lajos utca 107-125.  
Kőlyuk 
Kölcsey Ferenc utca 
Madách Imre utca 
Magyar Béla utca 
Mánfa 
Mikszáth Kálmán utca 
Petőfi tér 
Pécsi út 1-31. 
Pécsi út 2-34. 
Radnóti Miklós utca 
Rákóczi Ferenc utca 
Jószerencsét utca 
Vájáriskola utca 



Toldi Miklós utca 
Tompa Mihály utca 
Tröszt utca 
Városház tér 
 
3. körzet:Kecskésné Németh Eszter 
 
Anikó utca 
Ágnes utca 
Benczúr Gyula utca 
Borbála utca 
Cecília utca 
Dávidföldi keretek 
Dorottya utca 
Dobó István utca 
Erzsébet utca 
Flóra utca 
Gárdonyi Géza utca 
Gizella utca 
Gorkij utca 
Hajnalka utca 
Ifjúság utca 
Ilona utca 
Júlia utca 
Krisztina utca 
Lotz Károly utca 
Madarász Viktor utca 
Mecsek-köz 
Móricz Zsigmond utca 
Munkácsy Mihály utca 1-57. 
Munkácsy Mihály utca 2-46. 
Nagy László utca 
Pécsi utca 35-37. 
Pécsi utca 33-42. 
Rippl-Rónai J. utca 
Széchenyi István utca 
Székely Bertalan utca 
Szinyei Merse Pál utca 
Zichy Mihály utca 
 
 
4. körzet: Eperjesi Gabriella 
 
Alkotmány utca 
Aranypohár dűlő 
Cseresznyák 
Függetlenség utca 
Gadány 
Hamvas völgy 
Kazinczy Ferenc utca 



Malompart dűlő 
Május 1. utca 
Március 15. utca 
Pannónia utca 
Szilvási utca 
Vértanúk utca 2-24. 
 
5. körzet: Ambachné Daum Anita 
 
Attila utca 
Autósvölgy 
Berek utca 
Berek udvar 
Bercsényi Miklós utca 
Bocskai István utca 
Damjanich János utca 
Dugonics Titusz utca 
Eötvös László utca 
Esze Tamás utca 
Hunyadi János utca 
Irinyi János utca 
Köztársaság utca 
Malomszéle dűlő 
Palánták dűlő 
Somág-köz dűlő 
Vértanúk utca 1-31. 
Vértanúk utca. 26-60. 
 
6. körzet: Makrainé Tucsek Brigitta 
 
Akácfa utca 
Ady Endre utca 
Anna akna 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 
Bem József utca 
Béketelep 
Csermák dűlő 
Diófa utca 
Dózsa György utca 
Engel Adolf utca 
Fenyő utca 
Gesztenyési utca 
Gyöngyvirág utca 
Hársfa utca 
Hóvirág utca 
Kiss János utca  
József Attila utca 
Kossuth Lajos utca 1-77. 
Kossuth Lajos utca 2-42. 
Kossuth Lajos utca 81-105. 



Kórház utca 
Kőbánya  
Liliom utca 
Majális tér 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
Ősz utca 
Rezeda utca 
Rozmaring utca 
Rózsa utca 
Sóstó 
Szegfű utca  
Tavasz utca 
Táncsics Mihály utca 
Templom tér 
Tél utca 
Zobáki utca 
Zobák puszta 
Viola utca 
 
 
7. körzet: Kozmáné Kiss Ágota 
 
Bartók Béla utca 
Cserma utca 
Dankó Péter utca 
Erkel Ferenc utca 
Hegyhát utca 
Kodály Zoltán utca 
Körtvélyes utca 
Lehár Ferenc utca 
Liszt Ferenc utca 
Mecsekfalu  
Mecsekfalui út 
Munkácsy Mihály utca 48-59. 
Nagyszántó utca 
Sikonda  
Zengő utca 



 
5. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez 

 
Iskola-egészségügyi ellátás 

 
Iskolafogászat: 
 
1. sz. körzet: dr. Mátyás Magdolna 
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola   Komló, Templom tér 2. 
Komló Városi Óvoda Felszószilvási Tagóvodája   Komló, Május 1. u. 15. 
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája    Komló, Függetlenség u. 
30. 
Komló Városi Óvoda Hunyadi Tagóvodája    Komló, Hunyadi u. 8-10. 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája „A” osztályok     Komló, Bányász u. 1. 
 
 
3. sz. körzet: dr. Révész András 
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma (Kökönyösi Szakközépiskola)     Komló, Alkotmány u. 2. 
Kökönyösi Gimnázium       Komló, Alkotmány u. 2/b. 
Felsőszilvási Általános Iskola     Komló, Május 1. u. 13.  
 
 
4. sz. körzet: dr. Mühl Attila 
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma (Kökönyösi Szakiskola)     Komló, Vájáriskola u. 1.  
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája   Komló, Nagyszántó u. 10. 
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája   Komló, Jó szerencsét u. 1.  
Kenderföld-Somági Általános Iskola     Komló, Gagarin u. 4.  
 
 
5. sz. körzet: dr. Nyers Olympia 
Szilvási Általános Iskola      Komló, Függetlenség u. 
32. 
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája   Komló, Rózsa u. 9. 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája „B” osztályok, és 1-2. évfolyam „I” 
osztályai        Komló, Bányász u. 1.  
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodája 
Komló, Templom tér 1.  
 
 
6. sz. körzet: dr. Márki Eszter 
Komló Városi Óvoda       Komló, Tompa M. u. 2/1. 
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája   Komló, Iskola u. 39. 
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium     Komló, Tompa M. u. 14. 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája „C” osztályok, és 3-4-5. évfolyam „I” 
osztályai        Komló, Bányász u. 1.  
 
 



Iskolaorvos: 
1. dr. Balogh Nóra: 
Komló Városi Óvoda 
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Hunyadi Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Felsőszilvási Tagóvodája 
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája 
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodája 
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája 
Szilvási Általános Iskola 
 
2. dr. Lovász Mária: 
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 
Kenderföld-Somági Általános Iskola 
Kökönyösi Gimnázium 
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma 
Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskola 
 

 
Iskolavédőnő: 
1. Wittmerné Tóth Judit: 
Kökönyösi Gimnázium 
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma 
 
2. Both Alíz:  
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája 
Kenderföld-Somági Általános Iskola 
 
3. Meszaricsné Szekeres Katalin: 
Szilvási Általános Iskola 
Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskola  
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola 
 



4. sz. napirend 
 
Helyi adórendelet módosítása törvényi változások miatt 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy az adórendelet módosítására azért kerül sor, mert a 
vállalkozókra vonatkozó adminisztráció változás miatt törölni kell néhány paragrafust. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

24/2016. (XII. 16.) sz. rendelet 
 

A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL 
KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 

 30/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk 
(1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adók 
megállapításáról és a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 
30/2002. (XII.20.) önkormányzati rendeletének  
 
1. 1/A. § 1. és 3. pontja, 
2. 22/A. §-a, 
3. 29/A. §-a, 
4. 2. és 3. melléklete. 

2. § 
 

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Komló, 2016. december 15. 
 



     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 

 
 

5. sz. napirend 
 
Komló város helyi építési szabályzata 2016. évi 2. számú módosításának 
elfogadása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési  
bizottság a határozati javaslatot és rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Polics József a következő kiegészítést tette a rendelettervezet 11. § (1) bekezdésének 
pontos szövegére, azaz a hatályba lépés pontos meghatározására: „Ez a rendelet 2017. 
január 15-én lép hatályba.” 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és 
a következő határozatot hozta:  
 

185/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a város településrendezési 
eszközeinek  2016. évi 2. számú módosítását. 
 

1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály, Építésügyi Osztály, Állami Főépítészének záró szakmai véleményét. 
 

2) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város 
Településszerkezeti Tervét érintő módosításokat. 

 
3) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési eszközökről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján úgy dönt, hogy az előterjesztéshez csatolt T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, 
T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 számú szerkezeti terv kivágata 
szerint módosítja a többszörösen módosított, 177/2010. (XII. 17.) határozattal 
megállapított településszerkezeti tervet. 



 
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Étv. 8.§ (4) bekezdés 

alapján a jelen határozat 3) pontja szerint módosított terv nyilvánosságáról 
gondoskodjon, valamint a Korm. rendelet 43.§-a szerint 15 napon belül küldje 
meg a tervet, és az arra beérkezett, figyelembe nem vett vélemények elvetése 
indoklását az azok véleményezésében részt vett államigazgatási szerveknek és 
szakmai vizsgálat céljából az állami főépítésznek, majd ezt követően az 
önkormányzati tervtárnak. 

 
5) A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a jóváhagyott tervet 

sokszorosíttatást és záradékoltatást követően adja át a hatósági és adóirodának, 
valamint küldje meg az eljárásban közreműködő államigazgatási szerveknek, 
továbbá a központi tervtárnak. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Kovács Péter főépítész 

 
 
Majd a polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, – minősített többségű 
szavazással – melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott 
és a következő rendeletet alkotta: 
 

25/2016. (XII. 16.) sz. rendelet 
 

a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának 
megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
40.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze véleményének 
kikérésével, valamint az 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
Felügyelőség; Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság; Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága; 
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal; 
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége; Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ; Járási Hivatal építésügyi és 
örökségvédelmi hivatala; Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatal; Baranya Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal; Pécsi 
Bányakapitányság; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Baranya Megyei 



Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész; Elsőfokú építésügyi hatóság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
c) „K” kialakult állapot. Kialakult állapot azt jelenti, hogy a terület kialakult, új építés, vagy 
bővítés esetén kialakult szabályokat kell betartani, építési engedélyt az illeszkedés elvének 
figyelembevételével lehet kiadni. Kialakult állapotra vonatkozó előírást kell használni az 
épületnek az övezeti előírásokban „K” betűvel meghatározott jellemzőivel kapcsolatban.” 
 

2. § 
 A Rendelet 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) A telkek beépítése során az előkert méretét környezetében meglévőhöz 
alkalmazkodóan, illetve az OTÉK alapján kell biztosítani.” 
 

3. § 
A Rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A falusias lakóterületre vonatkozó előírások: 

a) a területre vonatkozó építési paramétereket az 1. számú melléklet tartalmazza, 
b) meglévő, már beépített területeken csak magastető létesíthető, 25-45° 

tetőhajlással, 
c) gazdasági célú épületek esetében a megengedett átlagos építménymagasság 4,5 

méter lehet. Abban az esetben, ha a telek azon részén ahová az épület kerül, a 
tereplejtés 10 % vagy annál nagyobb, a megengedett legnagyobb 
építménymagassága 5,0 m lehet.” 
 

4. § 
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A területeken az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el, de nem 
létesíthető, nem bővíthető raktározási, nagykereskedelmi és termelési célú, valamint a Vt-R4 
jelű építési övezetben lakóépület, és gépjárműtároló – a személygépjármű tároló kivételével. 
 

5. § 
A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg: 

a) különleges sportterület Ks 
b) különleges hulladékkezelési terület Kh 
c) különleges egészségügyi terület Kk 
d) különleges strandfürdő terület Kf 
e) különleges állatmenhely terület Ka 
f) különleges büntetés-végrehajtási terület Kbü 
g) Különleges rekreációs terület      Kr 

 
6. § 

A Rendelet II. Fejezete a következő 18/B alcímmel és 18/B §-sal egészül ki: 



 
„18/B. Kr jel ű rekreációs terület 

 
18/B § 

 
(1) A Kr-T jelű különleges rekreációs területen az alapfunkció mellett a környezet-, 
tájvédelem, ökológiai érdekek is jelentősek. 
(2) A terület a település természetközeli, szabadidő eltöltésre, rekreációra alkalmas 
területhasználatú része, ahol a terület rendeltetését szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató 
épületek, lovas turizmushoz, vadasparkhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el. 
(3) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, 
legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető 
legnagyobb építménymagasságot az 1. sz. melléklet tartalmazza.” 
 

7. § 
 

(1) A rendelet 18/A § (2) bekezdésében az „épületmagasságot” szövegrész helyébe az 
„építménymagasságot” szöveg lép. 
 

(2) A rendelet 26. § (1) bekezdésében az „épületmagassággal” szövegrész helyébe az 
„építménymagassággal” szöveg lép. 
 

8. § 
A Rendelet 1. sz. mellékletének „Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei” című 
táblázata a következő építési övezetekkel egészül ki: 



Területfelhasználás 
Övezet 

Beépítési 
mód 

Legkisebb 
teleknagyság 

(m2) 

Beépítettség 
% 

Építmény- 
magasság 

(m) övezet betűjele sorszáma 

Vt  R 4 O 350 25 4,5 

Kr  T 1 SZ 20 000 10 7,5 

 
9. § 

A Rendelet 1. sz. mellékletének „Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei” című 
táblázata Vt-R-1 sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Területfelhasználás 
Övezet 

Beépítési 
mód 

Legkisebb 
teleknagyság 

(m2) 

Beépítettség 
% 

Építmény- 
magasság 

(m) övezet betűjele sorszáma 

Vt  R 1 SZ 1500 50* 12,5 

* A Sportcsarnok esetében a beépítettség 80%. 
 
10. § 

(1) A Rendelet 2. sz. mellékletének belterületi szabályozási tervlapjai 
1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13. számú szelvénye helyébe az 1. számú melléklet 
1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13. számú szelvénye lép. 
 

(2) A Rendelet 2. sz. mellékletének Sz-1 jelű külterületi szabályozási tervlapja helyébe a 2. 
számú melléklet SZ-1 számú tervlapja lép. 

 
11. § 

(1) Ez a rendelet 2017. január 15. napján lép hatályba.  
 

(2) Előírásait a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
 

12. § 
Hatályát veszti a Rendelet 39. § (2) bekezdése. 
 
Komló, 2016. december 15. 
 

dr. Vaskó Ernő Polics József 

címzetes főjegyző polgármester 
 
 

6. sz. napirend 
 
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, 
valamint a Szociális és egészségügyi bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra 
javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a rendeletmódosítás a települési szemétszállítási díj 
támogatás feltételeinek megszűnése, ellehetetlenülése miatt vált szükségessé. Javaslat 



született, mely szerint a megmaradó lakásfenntartási támogatás összegét 11,1 %-kal 
emeljük meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, – minősített többségű 
szavazással – melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott 
és a következő rendeletet alkotta: 
 

26/2016. (XII. 16.) sz. rendelet 
 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL VALAMINT A SZOCIÁLIS 
ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL  

 
szóló 1/2015 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 
bekezdésébe, 45.§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) 
bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) 
bekezdésében, valamint a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
2/2011. (XI. 8.) számú határozatában, 3/2012. (II. 7.) számú határozatában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. §  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (4) A lakhatási települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 500 Ft.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 1. számú melléklet lép. 
 
3. § 

Ez a Rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
 
4. § 

 
Hatályát veszti a Rendelet 29. §-a. 
 
Komló, 2016. december 7. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 polgármester      címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet a 26/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 
„ 3. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

7300 Komló, Városház tér 3.  Tel.: 72/584-000 Fax: 584-085 

Előzmény:  ………………………….. 

Ügyintéző:  ………………………….. 

A kérelmet átvette: ………………………….. 

KÉRELEM 

   
� Települési szociális célú tűzifa juttatás  

   
   
   

A kérelem részletes indokolása: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________ 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
Személyi adatok 

1.  Az ellátást igénylő neve:   
 …………………………………………………………… 

Születési név:    
 …………………………………………………………… 
Anyja neve:    

 …………………………………………………………… 
Születési helye, ideje:   

 …………………………………………………………… 
Családi állapot:   

 …………………………………………………………… 

Társadalombiztosítási Adóazonosító Jel:   __ __ __  __ __ __  __ __ __ 
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:
 ………………………………………………………. 
        ………………………. utca 
…….sz……..em….…a. 

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:
 ………………………………………………………. 
        ………………………. utca 
…….sz……..em….…a. 



 Lakáshasználat jogcíme:   
 ……………………………………………………… 

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, 
a törvényes képviselő neve:   

 ………………………………………………………. 

5.  A törvényes képv. bejelentett lakóhelyének címe:
 ………………………………………………………. 
        ………………………. utca 
…….sz……..em….…a. 
6.  Az igénylővel egy háztartásban élő, 
 személyek száma:     …………….fő 
7. A közös háztartásban élők személyi adatai: 

 Név Anyja neve Szül.hely, idő TAJ Rokoni kapcs.

a.      

b.      

c.      

d.      

e.      

Jövedelmi adatok (forintban) 
A jövedelmek típusai Kérelmező 

jövedelme 
A háztartás tagjainak jövedelme 

a) b) c) d) e) 
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó jövedelem, táppénz 
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

      

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj stb.) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek 
által folyósított  ellátások  

      

6. Egyéb jövedelem 
(pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.) 

      

7. Összes nettó jövedelem       

Egy főre jutó, havi nettó jövedelem: ……………………………………..Ft/fő 
Kérelmem indokolásaként az alábbi mellékleteket  csatolom: 
________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 
Alulírott hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználáshoz. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján 
– ellenőrizheti. 

Komló, ………………………………….. 
……………………………………………………………  

 az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása 
 
 
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: 
1. Lakóhely vagy tartózkodási hely: a kérelem benyújtását megelőzően az okmányirodánál bejelentett és a lakcímet 

igazoló érvényes hatósági igazolványba (lakcímkártyába) bejegyzett lakóhely vagy tartózkodási hely. 
2. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
3. Az egy háztartásban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni. 
4. A jogosultság megállapításakor 
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: 
vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát 
kell figyelembe venni. 
5. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát 

(nyugdíjszelvény, munkaáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 
6. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a háztartás összjövedelme osztva a háztartásban élők számával. 
7. Ha az ellátást kérő cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette a törvényes képviselője jogosult az 

aláírásra 

 
 

7. sz. napirend 
 
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálata 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy pótlólag kiküldésre kerültek a 
végleges együttműködési megállapodás-tervezetek. A horvát és a német nemzetiségi 
önkormányzat elfogadta a megállapodás-tervezetet, a cigány nemzetiségi önkormányzat 
még nem, de írásos módosítási javaslat a testületi ülés időpontjáig nem érkezett részükről. 
 
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 
minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 



következő határozatot hozta: 
 

186/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzata, a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Komló Város Cigány, Horvát és Német 
Nemzetiségi Önkormányzatai között a 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései szerinti 
együttműködési megállapodásokat. 
 

1) A képviselő-testület az együttműködési megállapodásokat az előterjesztés mellékletei 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt a jóváhagyott 

megállapodások aláírására. 
 

3) Utasítja a jegyzőt a megállapodásoknak a szervezeti és működési szabályzat VII. sz. 
függelékén való átvezetésére. 

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

8. sz. napirend 
 
A szakképző intézmények átadásához kapcsolódó vagyonkezelői szerződés 
megkötése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot.  
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság nem hozott döntést, mert 2 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással nem nyert támogatást a határozati javaslat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő testület 
minősített többségű szavazással, 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 



187/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a szakképző intézmények átadásához kapcsolódó 
vagyonkezelői szerződés megkötése című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a jogszabályi kötelezettségnek megfelelve, az 
önkormányzati tulajdonú szakiskola (Komló, Vájáriskola u. 1.) és szakközépiskola 
(Komló, Alkotmány u. 2.) – a feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyonnal együtt– 
a Pécsi Szakképzési Centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó 
vagyonkezelési szerződést, jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
aláírja. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

9. sz. napirend 
 
Komló Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények 
átadásához kapcsolódó megállapodások megkötése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kiss Béláné  intézményvezető 
  Páva Péter  igazgató 
  Király Istvánné szakmai vezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság nem tudott döntést hozni, mert 2 
igen és 2 nem szavazattal nem nyert támogatást a határozati javaslat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő testület 
minősített többségű szavazással, 9 igen szavazattal, valamint 2 tartózkodással elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 



188/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével– megtárgyalta a Komló Város Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézmények átadásához kapcsolódó megállapodások megkötése című 
előterjesztést. 
 
1.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jelenleg tankerületi központ által fenntartott, 

települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetői feladatai 
2017. január 1. napjától a Pécsi Tankerületi Központot illeti meg valamint, hogy a 
köznevelési feladat ellátását szolgáló települési önkormányzati vagyon és vagyon értékű 
jog 2017. január 1. napjától a Pécsi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe 
kerül. 
 

2.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átadásra kerülő köznevelési intézmények 
működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó 28 fő 
foglalkoztatott 2017. január 1. napjától a Pécsi Tankerületi Központ foglalkoztatotti 
állományába kerül.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átadáshoz kapcsolódó 
létszámváltozásokat a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe.  
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadás-átvételhez kapcsolódó 
megállapodás aláírására a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 
Polics József úgy gondolja, hogy Komló városában a Komlói Önkormányzat 
működtetése mellett a KLIK fenntartásában kiválóan működnek az oktatási intézmények. 
Véleménye, hogy ennek alapja kizárólag az emberi oldalból fakad. Sajnos az ország több 
pontján másképp működik a rendszer, és ezzel ellentétes tapasztalatokról hallunk. 
Szerinte megállapodástól függetlenül a város érdekében kell, hogy történjen az 
intézmények működtetése, a feladatok ellátása, Ehhez minden fórumon felajánlotta a 
város együttműködését. Megköszönte az anyag elkészítésében közreműködők munkáját. 
 
Bejelentette, hogy Komló Város Önkormányzata 131.482.000,- forintos működési 
támogatást nyert a MŰHIKI pályázattal. Megköszönte a pályázattal kapcsolatos alapos 
munkát mindenkinek.  
 
 
 
 



10. sz. napirend 
 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okirat módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kiss Béláné  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 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

189/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása című előterjesztést.  
 

1. A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és módosító okiratát – jelen 
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  

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

Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

11. sz. napirend 
 

„Jó szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Hiegl Zsolt  ügyvezető 
 
 



Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a HegyhátMédia Kft. jól végzi munkáját, 
melyet megköszönt. 
 
Polics József hozzátette, hogy a médiapiachoz kapcsolódó feladatok egyre jobban 
lefedésre kerülnek. Fontos, hogy az előző időszakhoz képest töredék költségvetési forrás 
felhasználásával végzi munkáját a Kft. A technika erőteljes fejlődésével magyarázhatóan 
pedig természetesen vannak fejlesztési elképzeléseik. Jó szerencsét kívánt a jövő évre 
vonatkozóan is. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

190/2016. (XII.15.) sz. határozat 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel című előterjesztést. 
 

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

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

 
3. A képviselő-testület a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló város 

honlapjának üzemeltetésére a 2017. évi támogatás mértékét a költségvetési rendeletében 
állapítja meg. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 
HegyhátMédia Kft. feladatainak ellátáshoz 2017. január, február, március hónapra a 2016. 
évben megállapított 5.000.000.-Ft időarányos részét biztosítja.  
 

4. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során a támogatás összegét 
szerepeltesse. 

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



12. sz. napirend 
 
2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 
tájékoztató 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Molnár Zoltánné kiment a teremből. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

191/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület, a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület elfogadja az alábbi táblázatban foglalt Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapításra került 
támogatási összeget és felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés 
tervezésekor a hallgatók juttatását az alábbiak alapján vegye figyelembe. 

 
Pályázat típusa 
2017. évben 

Támogatás 
összege 

Beérkezett 
pályázatok száma 
A 2017. évre 
vonatkozóan 

Támogatás összege 
10 hónapra „A” 
típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- 12 480.000.- 
„A” típusú pályázat 4.500.- 13 585.000.- 
„A” típusú pályázat 5.000.- 7 350.000.- 
„A” típusú pályázat 6.000.- 6 360.000.- 
Összesen „A” típusú  38 1.775..000.- 
    
„B” típusú pályázatok  
2013-2015. évben 

  10 hónapi 
támogatás 

2014. évi „B” típus 6.000.- 1 60.000.- 
    
Összesen „B” típusú   60.000.- 
    
Tervezett 2017. évi 
önkormányzati 
támogatás összesen: 

  1.835.000.- 



 
2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy december 20-ig hozza 

nyilvánosságra az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait. 
 

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

 
 

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

13. sz. napirend 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele II. 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
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 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

192/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi éven belüli 
hitelfelvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1, A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a Fűtőerőmű Zrt. 200 MFt összegű 

folyószámla-hitel felvételét 2017 január 1-jei folyósítási és 2017. december 31-i véglejárat 
mellett a mellékelt, OTP Bank Nyrt. által kiadott indikatív ajánlat és folyószámla-hitel 
szerződés tervezet szerinti feltételekkel. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel kapcsán az 

előterjesztéshez mellékelt tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződést aláírja.  
Egyúttal felkéri arra, hogy az alapítói döntést a Komlói Fűtőerőmű Zrt. illetékes döntési 
fórumain képviselje.  



 
3. A képviselő-testület felkéri Mayerhoff Attila vezérigazgatót, hogy a hitelfelvétel 

érdekében teljes körűen járjon el ezzel biztosítva a Fűtőerőmű Zrt. zavartalan 
működéséhez szükséges likvid forrást.  

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

14. sz. napirend 
 
A Cikói Társulás 2016. november 3-án meghozott döntéseinek jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Ács Rezső  elnök 
 
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 
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

193/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a „Cikói Társulás 
2016. november 3-án meghozott döntései jóváhagyása” című előterjesztést.  
 

1. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a Cikói Társulás 2016. november 3-án 
meghozott, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti döntéseit  és a 
polgármesternek a döntéshozatal során leadott szavazatait. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás működésével 

összefüggésben szükséges további nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Cikói Társulás jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 



15. sz. napirend 
 

Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsa 2016. október 10-én 
meghozott döntéseinek jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József elmondta, hogy az anyagot átolvasva azt érzékelte, hogy nem volt törvényes 
a működésük és utólag rajtunk akarnak bizonyos összeget behajtani.  
 
Molnár Zoltánné visszaérkezett, így a képviselő-testület létszáma 11 fő. 
 
Polics József elmondta, hogy bírósági ítélet született a siófoki álképviselet tárgyában, 
miszerint 2002. június óta nem volt törvényes döntése a Konzorciumi Tanácsnak. Az 
elmúlt 14 évet a helyére kell tenni valahogy, a lehető legkisebb veszteséggel. A tegnapi 
konzorcionális ülésen néhány pontban születtek döntések, melyekről a következő 
képviselő-testületi ülésen pontosabb tájékoztatást nyújt. A konzorciumi szerződés hatálya 
kitolódik 2016. december 31-ig, és Tab polgármesterét, Schmidt Jenőt megválasztották 
elnöknek. A legfontosabb kérdésekben nem születtek döntések, így különösen a 
vagyonátadásról illetve a kilépésről, tagság megszűnésről sem. A 2002. év és 2016. év 
döntéseinek legalizálása kérdésében az általunk tett határozati javaslat került elfogadásra, 
ami szerint elfogadjuk, hogy Siófok képviselte a Konzorciumot, és Siófoknak kell felelnie 
a döntésekért, a történtekért. Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el a leadott 
szavazatait.  
 
Pista József szerint nincs egyetértés a konzorciumban, ezért nem szavazza meg a 
határozati javaslatot.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
10 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

194/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta „A Dél-Balaton és 
Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsának 2016. október 10-én meghozott döntéseinek 
jóváhagyása” című előterjesztést. 
 



1. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi 
Konzorcium Tanácsa 2016. október 10-én meghozott, az előterjesztéshez mellékletként 
csatolt határozatait (1-6/2016. (X. 10.) számú határozatok - 4. számú melléklet), a 
polgármesternek a döntéshozatal során leadott szavazatait, valamint az ott elfogadott 
módosított konzorcionális szerződést (4. és 5. számú mellékletek). 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorcium működésével 

összefüggésben szükséges további nyilatkozatokat és intézkedéseket tegye meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsának 
jövőjét érintő ügyekben folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén 
külön előterjesztés keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

16. sz. napirend 
 

A Komlói Szociális Szövetkezet alapítása és támogatása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Bogyay László intézményvezető 
  Feuerstahler Terézia alapító tag 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Szociális és egészségügyi 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket hogy a mai napon megjelent a Magyar 
Közlönyben a szövetkezetekről szóló törvény 2017. január 1. napjától hatályos 
módosítása, mely szerint a  szociális szövetkezetnek a  nevében viselnie kell a  fő 
tevékenységére utaló megjelölést. Ennek megfelelően a szociális szövetkezet elnevezése 
Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet elnevezésre módosul. 
 
Alapító tagok: 

1. Komló Város Önkormányzata 
2. Bogyay László 
3. Feuerstahler Terézia  
4. Rabitovszky Bernadett  
5. Klesch Csilla  
6. Gergelyné Győrösi Dóra  
7. Fajcsi György  
8. Rizné Wéber Ildikó Mária 



 
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: 
 

195/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, 
valamint a Szociális és egészségügyi bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói 
Szociális Szövetkezet alapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület a szociális szövetkezet alapításával egyetért, az előterjesztés 1. számú 
mellékleteként csatolt alapszabályt elfogadja. A jegyzett tőke alapításkori nagyságát 
100.000,-Ft-ban, azaz százezer forintban határozza meg.  
A természetes személy alapító tagok személyenként 10.000,-Ft, Komló Város 
Önkormányzata 30.000,-Ft, azaz harmincezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást 
teljesít oly módon, hogy a természetes személy tagok hozzájárulásuk 30 %-át, az 
Önkormányzat 100%-át 2017. január 10. napjáig, a fennmaradó részt egy éven belül 
bocsátják a tagok rendelkezésre. 

 
2. Komló Város Önkormányzata hozzájárul a tevékenység székhelyingatlana (Komló 

1208/A/16 hrsz.-ú, természetben 7300 Komló, Pécsi u. 49. szám alatt található „egyéb 
helyiség”) ingyenes használatához 2017. március 1-jétől azzal, hogy abból 11,25 m2 a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK ) Komlói Tankerülete használatában áll, 
ezért a Komlói Szociális Szövetkezet használati joga a használati megosztásnak 
megfelelően, a fennmaradó 102,53 m2-re terjed ki.  
Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Komló 3853 hrsz.-ú, a természetben 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 19. szám alatt található „kivett üzem” elnevezésű ingatlant a szövetkezet 
telephelyként feltüntesse, és annak ténylegesen igénybe venni kívánt része használatáról 
az ingatlankezelő Városgondnoksággal az ingyenes használatba adásról megállapodást 
kössön.  
Komló Város Önkormányzata a megjelölt ingatlanok székhelyként és telephelyként való 
feltüntetéséhez már most hozzájárul. 
 

3. Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága ingyenes haszonkölcsön szerződés 
keretében a szövetkezet rendelkezésére bocsátja a termeléshez szükséges gépeket és 
egyéb tárgyi eszközöket 2017. március 1. napjától. 
 

4. Komló Város Önkormányzata a likviditási helyzet stabilitása érdekében 2017-ben 
3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint összegű tagi kölcsönt bocsát a szövetkezet 
rendelkezésére 2017. december 27-i visszafizetési határidővel. A folyósításra a 
szövetkezet bankszámlájának megnyitása után haladéktalanul, de legkorábban 2017. 
januárjában kerül sor. 

 



 
5. Felhatalmazza a polgármestert az alapszabály és a kapcsolódó okiratok aláírására, 

valamint arra, hogy a nyilvántartásba vételi és az esetleges változásbejegyzési eljárásban 
szükséges, illetve a szövetkezet működésével összefüggő intézkedéseket, nyilatkozatokat 
az önkormányzat nevében megtegye. 
 

6. Utasítja a jegyzőt, hogy a tagi kölcsönt, valamint a nyilvántartásba vételi, illetve az 
esetlegesen szükséges változásbejegyzési eljárással összefüggésben felmerülő költségeket 
a 2017. évi költségvetési rendelet összeállítása során szerepeltesse. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Polics József kiegészítette, hogy a szociális szövetkezet megalapítását a 
közfoglalkoztatási Start munkaprogramhoz kapcsolódva a Munkaügyi Központ által 
kiadott határozat írta elő. Jövő héten alakuló ülést tartanak az alapítók, majd ezt követik 
az adminisztrációs feladatok, de valójában a szövetkezet 2017. március 1-jével kezdi meg 
működését. 4 fő munkavállaló kerül felvételre, akik korábban közfoglalkoztatásban 
végezték a munkájukat. Hozzátette még, hogy a tésztagyártásban az eddigi 
csúcsteljesítmény 4 tonna/hó. Próbálják bővíteni a piacot és nagy valószínűséggel 
helyiség bővítésére is szükség lesz.  
 
 

17. sz. napirend 
 
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási 
kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Bogyay László intézményvezető 
  Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a, valamint a Szociális és egészségügyi 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 

196/2016. (XII.15.) sz. határozat 



 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a szociális és egészségügyi bizottság javaslata alapján – megtárgyalta 
a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási 
kérelméről szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 3605/1/A/6 hrsz-ú ingatlan 30. 

számú, 29,20 m2 nagyságú helyiségét 2017. január 1-től a Komló Térségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat ingyenes használatába adja. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága 
intézményvezetőjét, hogy a 2016. március 16-án megkötött ingatlan használati 
szerződés módosítására vonatkozó mellékelt megállapodást aláírja. 

 
Határid ő: 2016. december 31. 
Felelős:  Bogyay László intézményvezető 
 
 

18. sz. napirend 
 
Kossuth aknai ingatlanok beépítési kötelezettsége 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Zsíros Róbert  ügyvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a Zsiros Invest Kft. 2017. február 13-án lejáró kérelmének 
2017. december 31-ig tartó meghosszabbításáról van szó a Kossuth aknai területen, mely 
korábban a Sybac Solar Hungary Kft. tulajdonában állt. 
 
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: 
 

197/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Kossuth aknai ingatlanok beépítési kötelezettségére vonatkozó 
előterjesztést. 
 



1. A Képviselő-testület a 0308/8, 0308/9 és 0308/10 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a 
beépítési kötelezettség határidejét 2017. december 31-ig, valamint e kötelezettség 
biztosítására szolgáló visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom határidejét 2018. 
február 13-ig meghosszabbítja. 
 

2. A meghosszabbításból eredő költségek az ingatlantulajdonost terhelik. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a döntésről. 
Felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom 
meghosszabbítására vonatkozó megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  Polics József polgármester 
 
 

19. sz. napirend 
 
Új Etikai Kódex elfogadása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
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 
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

198/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság, valamint az MKKSZ helyi alapszervezete véleménye alapján – megtárgyalta a 
Köztisztviselői Etikai Kódex tárgyában készített előterjesztést. 
 

1) A képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai 
Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 
2) Utasítja a jegyzőt, hogy a Köztisztviselői Etikai Kódex tartartalmát a Komlói 

Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel megismertesse. 
 
Határid ő:  2016. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



 
20. sz. napirend 

 
Belső ellenőrzési terv 2017. évre és a 2017-2020. évi stratégiai terv 
 
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 
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

199/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, és ellenőrzési bizottság 
véleménye alapján - megtárgyalta a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2017-
2020. évekre vonatkozó stratégiai tervet. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében szereplő ellenőrzési 
terveket jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi 
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek. 
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

21. sz. napirend 
 
Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2016. évi rendezvényeiről 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Horváth Lászlóné igazgató 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
A polgármester felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztés szöveges részében a Komlói 
Napok szeptember 4-i programsorából kimaradt az alábbi: 

„A Hotel Béke Kerthelyiségében zajlott a már hetekkel korábban meghirdetett, és a 
Tisztelet Komlónak Egyesület által lebonyolított „III. Komlói Nemzetközi Pálinka és 
Pogácsa Mustra” eredményhirdetése.” 



 
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: 
 

200/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő – testület – a polgármester előterjesztése alapján, az oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta és elfogadja a Komlói Napok és Bányásznap programjairól szóló 
beszámolót és köszönetét fejezi ki a szervezőknek a rendezvények sikeres 
lebonyolításáért. 
 
 
Polics József külön megköszönte Simon Andrásné és Horváth Lászlóné 
rendezvényszervezők munkáját.  
 

22. sz. napirend 
 
2017. évi Kolbásztöltő rendezvény költségeinek jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2017. február 4-én kerül megrendezésre a 
következő Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál. A jelentkezési lapok Komló város 
honlapján találhatók. 
 
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: 
 

201/2016. (XII.15.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület –a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a benyújtott nagyrendezvényi 
költségkeretet megtárgyalta. 
 



1. A képviselő-testület 1.000.e.-Ft-ot biztosít a 2017. február 4-én 
megrendezésre kerülő VII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő 
Fesztiválra, az önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert 600.e.- Ft működési célú pénzeszköz 
átadására a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére a 
kolbásztöltő fesztivál megrendezéséhez. 
 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a döntés 2017. évi költségvetésben történő 
szerepeltetéséről gondoskodjon.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

23. sz. napirend 
INTERPELLÁCIÓ 
 
Pista József képviselő Komlói vízdíjakkal kapcsolatos interpellációja 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József megállapította, hogy Pista József képviselő úr részére kiküldésre került a 
vízdíjakkal kapcsolatos válaszlevél. Kiemelte, hogy kérdése az SZMSZ alapján nem 
lehetne interpelláció tárgya, azonban tekintettel arra, hogy a város lakosságát széles 
körben érinti, interpellációként kezelte. Megkérdezte a képviselő urat, hogy elfogadja-e az 
írásos választ. 

 
Pista József megköszönte a lehetőséget. A kérdésére adott választ nem tudja elfogadni, 
mert nem arra kapott választ, amit kérdezett. Kérdése a következő volt: Miért aránytalanul 
magas a víz- és szennyvízdíj városunkban? Polgármester úr igazságosnak tartja-e azt az 
árképzést, ami azt eredményezi, hogy a havonta 1 m3 vizet felhasználó 1.640,- forintot, a 
havonta 12 m3 vizet felhasználó 924,- forintot fizet 1 m3 víz-szennyvíz díjként? 
Elmondása szerint ő csak Komló vízdíjaira volt kíváncsi. Remélte, hogy a képviselő-
testületet érdekli a város tulajdonában lévő közművek kezelése, és hogy a lakosság 
megfelelően indokolt árat fizet-e a díjakért. Úgy gondolja, hogy a vízmű dolgozóinak bére 
kritikán aluli, illetve nagyon alacsony. Újabb anyagot küld a polgármester úr részére, 
melyre a továbbiakban szintén választ vár. 
 
Dr. Makra István Edéné elment az ülésről, így a létszám 10 főre változott. 
 



Polics József elmondta, hogy az elmúlt egy év alatt három-négy kérdés érkezett a részére 
a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban Pista Józseftől. Minden kérdésre tételes és 
kimerítő választ kapott a képviselő úr határidőn belül. 2013. óta nem Komló Város 
Önkormányzata állapítja meg a díjakat. Azok a díjak befagyasztásra kerültek, melyeket 
Komló Város Önkormányzata utoljára 2011-ben állapított meg. A kéttényezős díj pedig 
már korábban került bevezetésre, nem a jelenlegi képviselő-testület mandátuma alatt. A 
lakosság a rezsicsökkentésnek köszönhetően kevesebb díjat fizet, mint a korábbi években. 
A víziközmű vagyon Komló Város Önkormányzatának tulajdonában van, ha az 
amortizáción felül rá kellene fordítani azt az önkormányzatnak kellene ráfordítani. Azért 
is kerül minden évben a testület elé a „Gördülő fejlesztési terv”, mely ezeket a kérdéseket 
is tartalmazza, a megoldási javaslatokkal együtt.  
Véleménye szerint a lakossági vízdíj a rezsicsökkentéssel kedvezőbb a korábbi 
időszakhoz képest.  
Megkérdezte a képviselő-testülettől, hogy elfogadja-e a választ. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az interpellációra adott választ, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadott. 
 
 
BEJELENTÉSEK: 
 
Polics József Advent utolsó vasárnapjától megrendezésre kerülő programsorozatra hívta 
fel a figyelmet, mely egy hétig kellemes szórakozást biztosít az érdeklődők számára. 
Mindenkinek megköszönte ez évi munkáját, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Új Évet kívánt. 
 
A következő napirendi pont tárgyalására az Mötv. rendelkezésre értelmében zárt ülést 
rendelt el. 
 
Az ülést 15 óra 14 perckor bezárta. 

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


