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

2017. február 23-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 12 fő képviselő, Schalpha Anett, Gerencsér Ágnes és Mink Ernő 
igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 07 perckor megnyitotta. Tájékoztatta 
a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Polics József javasolta, hogy a „A GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt.-ben lévő részvényeinek megvásárlása” című előterjesztést az önkormányzati törvény 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a zárt ülést, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, kézfeltartással egyhangúlag elfogadott.  
 
Majd szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 

2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
 
Polics József elmondta, hogy pótlólag kiküldésre került az előterjesztői jogon tett módosító 
javaslata, a könyvvizsgálói vélemény, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság írásos 
véleménye.  
A könyvvizsgáló jelezte, hogy a testület ülésén egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tud 
részt venni. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Szociális és egészségügyi bizottság az előterjesztést a 
módosító javaslattal együtt tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
 



Aladics Zoltán kiegészítette, hogy a költségvetés tervezetet előzetesen egyeztették az 
intézményekkel, valamint a szakszervezetekkel. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy még vannak bizonytalanságok a költségvetésben, 
olyan tételek is szerepelnek benne, amelyek majd év közben módosításra várnak.  
A hiány összege remélhetőleg javulni fog a költségvetés második fordulójára. Jelenleg 
ebben a formában nem támogatja a költségvetési tervezetet.  
 
Polics József elmondta, hogy jelenleg annyi a bizonytalanság, hogy nem született döntés 
az önkormányzatok plusz feladataihoz kapcsolódó finanszírozásról, vagy csak részben 
döntöttek erről. Idén év elején az egész országban a minimálbér és a garantált bérminimum 
radikális emeléséből adódó források biztosítása van napirenden. A Belügyminisztériumban 
többek között erről szeretne egyeztetni. Egyes önkormányzati és önkormányzati 
intézményrendszert érintő területeken már megjelent a pótlékok kompenzálásához és a 
béremeléshez kapcsolódó finanszírozás. Önkormányzatunk esetében ilyen jellegű 
módosítás még nem történt, de a későbbiekben is átvezethető a módosítás a költségvetésen. 
Az első fordulós anyag működési hiányt és fejlesztési mérleg hiányt tartalmaz. A fejlesztési 
mérleget tekintve az elmúlt évi kb. 300 milliós fejlesztéssel szemben jelenleg közel 
hatszoros mértékű fejlesztés szerepel a mérlegben. Ennek egyetlen tétele a 
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó 230 millió forint összegű ÁFA. Kormányrendelet 
szabályozza ezen beruházások lebonyolítását, végrehajtását és finanszírozását, ami 
egyértelműen leszögezi az ÁFA összegének biztosítását. Ehhez támogatási szerződés 
megkötése szükséges, de ez még nem történt meg. Emiatt jelenik meg a 473 millió forintos 
fejlesztési hiány. A költségvetés végrehajtásához közmegegyezési megállapodás 
megkötésére lesz szükség az önkormányzat és intézményrendszere között. A héten került 
sor ennek egyeztetésére, melynek további folytatása következik. Az intézményrendszer 
működése érdekében újabb lépéseket szükséges tenni, mert az ebben a formában nem 
folytatható tovább.  
A jelenlegi költségvetés kicsivel nagyobb hiányokat mutat a tavalyihoz képest. A második 
fordulóra beérkező hiányzó információk és a közmegegyezés figyelembevételével a 
működési- és fejlesztési hiány összege korrigálásra kerül. A könyvvizsgálói véleményt 
tekintve 440 millió forint környékén van a fejlesztési hitelfelvételi limithatár, ami azt 
jelenti, hogy 73 millió forintot kell a fejlesztési mérlegből bevételben biztosítani vagy 
kiadásban csökkenteni. Vezetői egyeztetés, valamint az aláírt vállalkozói szerződés szerint 
a szennyvízberuházás nem ebben az évben valósul meg. A hálózat építési munka 200 millió 
forint, a többi 800 millió forint. A szennyvíztelepet lehetetlen az idén megépíteni. Meg 
lehetne bontani a beruházás költségét 2017-2018-2019. között, így máris csökkenne az 
ÁFA mértéke annyira, hogy a limithatárba beleférne. A jóváhagyáskor a limitbe bele kell 
férni. Ha nem ezen javaslatot követi az önkormányzat, akkor a VII. mellékletből kell 
beruházásokat felfüggeszteni, ami a limithatárt biztosítja. A költségvetés tárgyalása azért 
folyik két fordulóban, hogy legyen idő az ilyen jellegű kérdéseket megbeszélni és 
megtalálni a megfelelő megoldást. A rendelettervezet tárgyalásra igen, de rendelet alkotásra 
még nem alkalmas. 



Várja azokat a javaslatokat, melyek a bevétel növelését, és a kiadások csökkentését 
célozzák meg. A költségvetésben felmerülő kérdések esetén szívesen áll rendelkezésre.  
A polgármester még hozzátette, hogy két javaslat érkezett a határozati javaslat 
módosítására, melyet a bizottságok megtárgyaltak és elfogadtak. 
 
Szavazást indított a módosított, valamint az eredeti határozati javaslat együttes 
szavazásáról, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 12 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott. 
 
Kérdés, további hozzászólás nem volt. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot és a módosított határozati javaslatot 
egyben, melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, 8 igen, 2 nem 
szavazattal, valamint 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

16/2017. (II.23.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és 
bizottságok javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló 
Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület egyetért az előterjesztésben ismertetett két forduló között 

átvezetendő tételek beépítésével. A működési mérleg egyensúlyának biztosítása 
érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási 
igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű felemelésével.  

 
2. A második fordulós előterjesztés során nevesíteni kell a tervezett hitelfelvételek 

visszafizetésének forrását, összhangban az állami számvevőszék korábbi 
megállapításaival. Amennyiben a KEHOP ÁFA finanszírozás hiányában a 
fejlesztési mérleg hiánya meghaladja az önkormányzat kötelezettségvállalási 
limitjét, úgy a jogszabályi megfelelés érdekében ideiglenesen, vagy véglegesen a 
megfeleléshez szükséges nagyságrendű fejlesztési kiadást törölni kell a 7. sz. 
mellékletről.  

 
3. A képviselő-testület az ismertté vált tételeken túl nem ismer el további egyszeri, 

illetve folyamatos igényeket. Ezen túlmenően a szabad maradványt elvonja, így 
azzal mint bevétellel szemben kiadás nem tervezhető, illetve ennek megfelelően az 
intézmények finanszírozása során a kiutalandó összeg ezzel összhangban csökken.  

 
4. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, 

úgy annak terhére haladéktalanul rendezni kell az abból a helyi tömegközlekedéshez 
kapcsolódó pénzeszköz-átadási kötelezettséget.  

 



5. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi 
önkormányzatoknak nyújtandó támogatás összegét a 2016 évi eredeti támogatási 
összeggel megegyezően.  

 
6. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évivel 

megegyező összegű differenciált támogatásával, jóváhagyja a tervezetbe beépített 
összegeket.  

 
7. A következő testületi ülésre elő kell készíteni a Pécsi út 42. épületenergetikai 

korszerűsítéséről szóló 97/2016. (VI.23.) sz. határozat oly módon történő 
módosítását, hogy az önerő a 2018. évi költségvetés terhére kerül biztosításra. 

 
8. A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 93 MFt-ban 

határozza meg. Felkéri a munkacsoportot, hogy a keretösszeg figyelembevételével 
tegyen javaslatot a támogatási összegekre annak érdekében, hogy arról a képviselő-
testület a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követő napirendként 2017. 
március 9-én dönthessen. 

 
9. A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 6.1.1. sz. mellékletre 

betervezett összegekkel. Azokat jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 
működési célú pénzeszköz-átadásokról szóló megállapodások aláírására, illetve a 
támogatási összegek időarányos folyósítására.  

 
10. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésébe dologi előirányzatként 

betervezett Kórusfesztiválhoz kapcsolódó előirányzatot 10 MFt-tal csökkenti és 
ezzel egyező összegű támogatást nyújt a Kórusfesztivál Alapítványnak a rendezvény 
elbonyolítására, beleértve valamennyi résztvevő ellátásának és szállásának 
költségeit is. 

 
11. A képviselő-testület egyetért 1 fő gyermek könyvtárosnak a Könyvtár, Múzeum 

intézményhez történő felvételéhez kapcsolódó létszám, személyi és járulék 
előirányzat változás II. fordulós előterjesztésbe történő beépítésével.  

 Felhatalmazza a Városgondnokságot, hogy az eredeti előirányzatai között a 
szakipari brigádhoz kapcsolódó létszám, személyi jellegű juttatás és járulék 
előirányzatok terhére 2 fő mérlegképes könyvelőt vegyenek fel. 

 
12. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi tárgy évben befolyó többlet 

bevétel a hiány fedezeteként kerüljön igénybevételre annak terhére – a 
továbbszámlázási jellegű bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.  

 
13. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy két forduló között folytasson 

egyeztetéseket az intézményi költségvetések egyes előirányzatainak időleges, illetve 
végleges zárolásáról a költségvetés hiányának csökkentése érdekében. Az erre 



vonatkozó javaslatait a második fordulós előterjesztés összeállítása során mind a 
számszaki, mind a szabályozói oldalról szerepeltesse. 

 
14. A képviselő-testület a KEHOP pályázat kapcsán feleslegessé váló műszaki 

berendezéseket értékesítésre kijelöli. Felkéri a polgármestert, hogy járjon el ezen 
eszközök tárgyéven belüli értékesítése kapcsán a tervezett 11 MFt-os bevétel 
realizálása érdekében. 

 
15. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szennyvízberuházás le nem 

vonható ÁFÁ-jának többlet forrásként történő biztosítása érdekében járjon el az 
irányító hatóságnál. 

 
16. A közvilágítás fejlesztési keretet a vezetői javaslattal összhangban 3.500 eFt-ban 

határozza meg a képviselő-testület. 
 
17. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a két forduló között az önkormányzat 

költségvetéséből a Városgondnokság költségvetésébe kerüljön átcsoportosításra 7 
MFt dologi előirányzat lámpatestek javítására, pótlására, 3 MFt beruházási célú 
előirányzat új karácsonyi díszkivilágítás beszerzésére. Ugyancsak egyetért azzal, 
hogy az önkormányzat költségvetéséből 7 MFt beruházási célú előirányzat a Hét 
Domb Fesztiválhoz kapcsolódó vetítővászon beszerzésére kerüljön átcsoportosításra 
a Közösségek Háza, Színház intézményhez.  

 
18. A képviselő-testület egyező összegű eszközhasználati díj bevétel betervezése mellett 

vízi közmű felújítási előirányzatként 17 MFt + ÁFA, azaz bruttó 21.590 eFt 
betervezését hagyja jóvá a Munkácsy M. utcai vízi közmű rekonstrukcióra. 
Tudomásul veszi, hogy a többlet kiadás fedezeteként többlet fejlesztési hitelfelvétel 
betervezésére kerül sor tekintettel arra, hogy az eszközhasználati díjat működési 
bevételként kell betervezni. Az előirányzat vízi közmű törvénynek megfelelő 
átcsoportosítására a részmérlegek között csak évközben kerülhet sor.  

 
19. A képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja: 
 
a./  A képviselő-testület egyetért 5.402.099,-Ft működési célú pénzeszköz-átadásával a 

Pécsi Egyházmegye részére az átadott Belvárosi Óvodából nyugdíjba vonuló óvónő 
felmentési idejéhez és jubileumi jutalmához kapcsolódó költségek fedezésére. 

 
b./ A két forduló között pontosítani kell a Dávidföldi lakótelkek 

szennyvízberuházásának előirányzatait oly módon, hogy a hálózatfejlesztési 
hozzájárulás, mint többlet fedezet átvétele mellett a teljes fejlesztés az önkormányzat 
beruházási kiadásai között jelenjen meg. 

 
 Utasítja a jegyzőt a javaslatok két forduló közötti átvezetésére. 



 
Határid ő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  intézményvezetők 
 
 

2. sz. napirend 
 
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról 
szóló rendelet módosítása  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
   Végh Edina ügyintéző 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a települési szemétszállítási díjtámogatások megszűnése, 
valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által elfogadott térítési 
díjak emelése miatt került sor a rendelet módosítására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
rendeletet alkotta. 
 

3/2017. (II.24.) 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. §  
 

Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 
(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
 

1.  6. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, 
2.  25. § (3) bekezdés b) pontja. 

2. § 
 

A Rendelet 6. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

3. § 
 
(1) Ez a Rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Az 1. számú mellékletben foglaltakat a 2017. március 1. napját követően megállapított 
térítési díjak esetében kell alkalmazni. 
 
Komló, 2017. február 23. 
 

  dr. Vaskó Ernő      Polics József 
címzetes főjegyző      polgármester 
 
 

1. sz. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
„6. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

1. Szociális étkeztetésnél 

 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási 
önköltség 

1.1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítással együtt       

920,- Ft/fő/nap 

1.2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítás nélkül      

870,- Ft/fő/nap 

 



1.3. Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
 

 
kiszállítással           kiszállítás  

nélkül 
nem haladja meg a                                                    31.350,- Ft-ot 230,- Ft/nap 180,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750,- Ft 270,- Ft/nap 220,- Ft/nap 
42.751,- Ft - 71.250,- Ft 330,- Ft/nap 280,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft 435,- Ft/nap 385,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft 550,- Ft/nap 500,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft 650,- Ft/nap 600,- Ft/nap 
156.751,-Ft felett  700, -Ft/nap 650, -Ft/nap 

 
2.   Nappali ellátásnál 
 

 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási önköltség 

2.1 Nappali ellátás 1.860,- Ft/fő/nap 

 
2.2. Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén:  
 
Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén (csak tartózkodók), amennyiben az 
ellátott havi jövedelme 
 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 40,- Ft/nap 
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                       70,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 155,- Ft/nap 
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között                                              180,- Ft/nap 
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              200,- Ft/nap 
150.001,- Ft jövedelem felett                                                                         260,- Ft/nap 

3. Hajléktalanok ellátásánál  
 

 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási önköltség 

3.1.  Hajléktalanok ellátása 
2.925,- Ft/fő/nap 
87.750,- Ft/fő/hó 

 



3.2. Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén: 
 
Az igénybevétel első 30 napjára térítési díjat nem kell fizetni. 
 
A 2. hónaptól, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
 
nem haladja meg a 30.000,- Ft-
ot 

120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 

30.001,- Ft – 55.000,- Ft 
jövedelemig                               

260,- Ft/nap 7.800,- Ft/hó 

55.001,- Ft – 65.000,- Ft 
jövedelemig 

380,- Ft/nap 11.400,- Ft/hó 

65.001,- Ft – 75.000,- Ft 
jövedelemig 

430,- Ft/nap 12.900,- Ft/hó 

75.001,- Ft – 85.000,- Ft 
jövedelemig 

600,- Ft/nap 18.000,- Ft/hó 

85.001,- Ft – 95.000,- Ft 
jövedelemig 

850,- Ft/nap 25.500,- Ft/hó 

95.000,- Ft  jövedelem felett 1.000,- Ft/nap 30.000,- Ft/hó 
 
 
4. Házi segítségnyújtásnál  
 

4.1. Házi segítségnyújtás 
1.400,- Ft/fő/óra, ebből: 

•  Szociális segítés: 515,- Ft/fő/óra 
• Személyes gondozás: 885,- Ft/fő/óra 

 
 
4.2. Személyi térítési díj Házi segítségnyújtás esetén: 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 
 

Jövedelem 
 

Személyi gondozás Szociális segítés 

nem haladja meg az 56.000,- Ft-ot 
70,- Ft/óra 50,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft 100,- Ft/óra 70,- Ft/óra 
75.001,- Ft - 105.000,- Ft 150,- Ft/óra 100,- Ft/óra 
105.001,- Ft - 135.000,- Ft 190,- Ft/óra 140,- Ft/óra 
135.001,- Ft - 150.000,- Ft 250,- Ft/óra 180,- Ft/óra 
150.001,- Ft - 185.000,- Ft 360,- Ft/óra 240,- Ft/óra 



185.001,- Ft felett 470,- Ft/óra 320,- Ft/óra 
 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 345,- Ft/készülék/nap 

  
 
5.2 Személyi térítési díj Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott 
havi jövedelme 
nem haladja meg a 75.000,- Ft-ot 45,- Ft/kész/nap 
75.001,- Ft jövedelem fölött                                                                         a havi jövedelem 2 % -a/nap 

de legfeljebb 250,- Ft/ kész/nap 
 
5.3 A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a 
szolgáltatást. 
 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
 

3. sz. napirend 
 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet 
módosítása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes  főjegyző  
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
rendeletet alkotta: 
 
 
 
 
 



 
4/2017. (II.24.) sz. rendelet 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL 
 

szóló 4/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. § az alábbi (5)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 

 
„(5)  Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg az 

egyidejűleg kettőnél több településrészi önkormányzat elnöki tisztségét betöltő 
személyeknek. 

 
(6) A tiszteletdíj 2017. március 1. napjától megbízatásuk megszűnéséig illeti meg a (5) 

bekezdésben meghatározott személyeket. 
 
(7) Amennyiben a képviselő második részönkormányzati elnöki megbízatása hó közben 

szűnik meg, az adott hónapban tiszteletdíjra a megszűnés napja szerint időarányosan 
jogosult. 

 
(8) A tiszteletdíj arra a hónapra is megilleti a (7) bekezdésben felsorolt személyeket, 

amelyben településrészi önkormányzati ülés megtartására nem kerül sor.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A képviselőt, ha kettőnél több településrészi önkormányzat elnöke, az (1)-(3) 
bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül további bruttó 20.000.- Ft illeti meg. 
 

3. § 
 
A Rendelet 2. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 



„(6) A (2), (3) és (5) bekezdésben megállapított, az alapdíjon felüli tiszteletdíj-kiegészítés 
több bizottsági tagság, illetve elnöki tisztség esetén is csak egyszeresen illeti meg a 
képviselőt.” 

4. § 
 

 (1) Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba. 
 
Komló, 2017. február 23.  

 
 
 dr. Vaskó Ernő Polics József   
 címzetes főjegyző polgármester  
 
 

4. sz. napirend 
 

A 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználása (Munkácsy M. utca felújításához 
kapcsolódó víziközmű rekonstrukció) 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán üzemigazgató 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2017. (II.23.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2015. évi víziközmű bérleti díj terhére 
történő rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben felsorolt, a Munkácsy Mihály utca 
felújításához kapcsolódó víziközmű rekonstrukciós munkák elvégzését nettó 
17.000.000,- Ft + ÁFA összköltséggel a 2015. évi víziközmű bérleti díj terhére 
jóváhagyja.  



A bérleti díj fennmaradó részének, nettó 8.590.769,- Ft-nak a felhasználásáról a 
képviselő-testület későbbiekben dönt. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó vállalkozási szerződéseket az 
önkormányzat képviseletében aláírja. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester  

 
1. számú melléklet 

 
Javasolt rekonstrukciós munkák a 2015. évi víziközmű bérleti (eszközhasználati) díj 

terhére 
 

Megnevezés Nettó költség 

Munkácsy Mihály utca ivóvízvezeték rekonstrukció II. és III. 
üteme 

13.052.177,- Ft 

Munkácsy utcai és Gorkij utcai ivóvízvezeték hálózat összekötése 3.158.021,- Ft 

Munkácsy M. utca 77-81. számú lakóházaknál a meglévő 
szennyvízcsatorna kiváltása 

789.802,- Ft 

Felújítási munkák összesen: 17.000.000,- Ft 

 
 
 
A KÖVETKEZ Ő NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSÁRA AZ MÖTV. 
RENDELKEZÉSE ÉRTELMÉBEN ZÁRT ÜLÉSEN KERÜL SOR. 
 
 
A polgármester az ülést 15 óra 30 perckor bezárta. 
 

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


