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Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2017. június 8-i rendkívüli üléséről 

 
 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fő képviselő, Hegedüs Norbert, Gerencsér Ágnes, Mink 
Ernő és Schalpha Anett igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 50 
perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése 
hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Új napirendi pont felvételére tett javaslatot: 3. sz. napirendként javasolta tárgyalni az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak 
felújítása) című szóbeli előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat az új napirendi ponttal együtt, melyeket a 
képviselő-testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
III. Komlói Amat őr Színházi Találkozó 2017. évi megvalósítása során felmerülő 
költségek megelőlegezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat részéről 
aláírásra került az 5 millió forint összegű támogatási szerződés, a másik fél aláírása 
még hiányzik. Értesítés érkezett arról, hogy megnyertük az NKA típusú 4,5 millió 
forint összegű támogatást, de a végleges aláírt támogatási szerződés még nem érkezett 
meg. Javasolta, hogy ezt az összeget előlegezze meg a képviselő-testület annak 
érdekében, hogy a rendezvény szervezése folyamatosan biztosítva legyen. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 



 
 

82/2017. (VI.8.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – polgármester szóbeli előterjesztése alapján, valamint a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – a III. Komlói 
Amatőr Színházi Találkozó 2017. évi megvalósításáról szóló tájékoztatót megismerte. 
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy aláírt támogatási szerződések hiányában, a 
támogatási ígéretek figyelembevételével a III. Komlói Amatőr Színházi 
Találkozó 2017. évi megvalósítása során felmerülő költségeket a Komló Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 6.11. melléklet Pályázati 
támogatás visszafizetési keret terhére legfeljebb 9.500.000,- Ft összeg erejéig – 
visszapótlási kötelezettség mellett – megelőlegezi. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a III. Komlói Amatőr 

Színházi Találkozó 2017. évi megvalósításához kapcsolódó tárgyalások 
lefolytatásáról, valamint a szükséges szerződések megkötéséről gondoskodjon.  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

2. sz. napirend 
 
Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjához kapcsolódóan pályázat 
benyújtása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kiküldésre került a határozati javaslat, valamint a pályázati kiírás anyaga a képviselők 
részére. 
 
Polics József elmondta, hogy a pályázat beadási határideje 2017. június 15. A tervben 
egy rekortán borítású labdarúgó pálya megvalósítása szerepel, amely kosárlabda és 
kézilabda játékokra is alkalmas. A pálya megépítését a szilvási KRESZ park volt 
salakos (jelenleg füves) területén tervezik. Ezen a területen az elmúlt évben a nyári 
időszakban gokart pálya működött. Az elképzelés egy lekerített területen, LED 
világítással, kosárpalánkkal, hálóval felszerelt pálya építése. Az MLSZ 15 évig 
használati joggal rendelkezne. A legfontosabb pályázati feltételek a mellékelt pályázati 
kiírásban olvashatók.  



Ismertette, hogy a Strabag vezetőjével megállapodott abban, hogy a nettó 76,8 %-os 
TAO támogatás összegét fizeti a cég. A bruttó 44,5 millió forintos beruházás 2018. évi 
megvalósítást jelentene. 
 
Jégl Zoltán arról érdeklődött, hogy jelenleg van-e valamilyen megállapodás valakivel 
az adott területen. 
 
Polics József válaszolta, hogy nincs. 
 
Pista József a fenntartási költségek éves összegéről érdeklődött. Megkérdezte, hogy 
kinek a számára készülne a pálya.  
 
Több kérdés nem volt. 
 
 
Polics József elmondta, hogy a pályázati kiírás egyértelműen tartalmazza, hogy a 
karbantartás az önkormányzat feladata és kötelezettsége lesz. Tekintettel arra, hogy 
körbe kerített pályáról van szó, az önkormányzat számára adott a lehetőség, hogy díj 
ellenében adja használatba. A város lakóinak, a felnövekvő ifjúságnak készülne és 
mindazoknak akik igyénybe kívánják venni. Senki nem gondolta volna, hogy a 
KRESZ park területén kialakított sportparknak ilyen pozitív hatása lesz, mára a 
gyerekektől az idősekig sokan használják. Más városokban már sok helyen vannak 
kialakítva ilyen jellegű sportpályák. Azok akik a kosárlabda játékoknak hódolnak, 
Komlón nem találnak alkalmas helyet. Konzorciumi partnerre van szükség, ezért 
együttműködési megállapodást kell kötni a KBSK egyesülettel. A terület jelenleg is 
használatban van, mert a Nagy László Gimnázium és a Kazinczy Ferenc 
Szakközépiskola, illetve a Kodály Ének-zenei Általános Iskola is tart ott tornaórát, 
ezért velük is lehetne együttműködési megállapodást kötni. Városi kézilabda, foci és 
kosárlabda bajnokságot is lehetne ott rendezni. Olyan új lehetőséget teremtene a 
városban, amivel élnünk kellene. Véleménye szerint a megépülő pálya hosszú 
évtizedekig biztosítja az itt élők részére a sportolást. 
 
Szarka Elemér József támogatja a pályázat benyújtását. Reméli, hogy egyszer adódik 
olyan pályázati lehetőség is, ami az Arborétumban színpad építését tenné lehetővé. A 
színpad vízzel és villannyal ellátott területe újabb rendezvények szervezésére adna 
esélyt.  
 
Pista József megemlítette, hogy a KRESZ parkban működő szabadidő parkot 
ingyenesen használhatják az emberek. A park másik oldalán tervezett sportpálya 
használatáért viszont fizetni kell majd. Nyílvánvaló, hogy a fenntartás érdekében, 
valamilyen pénzösszegnek rendelkezésre kell állnia. Véleménye, hogy használati díj 
ellenében nem biztos, hogy lesz rá kereslet. 
 
 
 



Polics József elmondta, hogy a KBSK műfüves pályája és a felső tornaterem alig 
készült el, már jöttek jelentkezők a használatra és azóta is folyamatosan ki van adva. 
Valamilyen bevételt kell termelni a karbantartás és fenntartás folyamatossága 
érdekében. Jelenleg a legfontosabb a pályázat sikeressége. Véleménye, hogy sokan 
igénybe veszik majd az új lehetőséget, mert a terület jelenlegi állapota nem megfelelő 
sportolásra.  
 
További vélemény nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

83/2017. (VI.8.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a „Magyar Labdarúgó Szövetség 
pályaépítési programjához kapcsolódóan pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület pályázat benyújtását határozza el a komlói 3650 hrsz. alatti 
ingatlanon bruttó 44.500.000,-Ft összköltséggel tervezett, 22 x 42 m méretű, 
rekortán borítású labdarúgó pálya és tartozékai építésének támogatása 
érdekében. 
A képviselő-testület a beruházás megvalósításához – a pályázati előírásoknak 
megfelelően – a teljes bruttó beruházási költség 30 %-át, azaz bruttó 
13.350.000,- Ft összeget biztosít saját forrásként a 2018. évi költségvetése 
terhére.  
A pályázat benyújtásához szükséges bruttó 200.000,-Ft összegű pályázati 
biztosíték fedezetéül a költségvetési rendelet „önkormányzat egyéb dologi” 
előirányzatát jelöli meg. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról a 
megadott határidőig gondoskodjon, egyben felhatalmazza arra, hogy a 
pályázattal kapcsolatos megállapodásokat aláírja és a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve az önerőt 
a 2018. évi költségvetés tervezése során szerepeltesse.  
 
Határid ő:  pályázat benyújtására 2017. június 15., illetve értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 



3. sz. napirend 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak 
felújítása) 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Az előterjesztés kiosztásra került a képviselők részére. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a belterületi utak felújításához 
kapcsolódó pályázat sikeres volt, az önkormányzat elnyerte a támogatást. A 
közbeszerzési eljárás eredményes volt, azonban  a kiegészítő támogatáshoz be kell 
nyújtani a pályázatot a munkálatok teljes befejezéséhez. Az árajánlat megérkezése 
után megkapja az önkormányzat az engedélyt a felhasználásra, azután pedig 
megkezdődhet az újabb közbeszerzési eljárás. Azért került az előterjesztés ilyen 
gyorsan a képviselő-testület elé, hogy a megkezdett munkálatokat folytatni tudják és 
őszig be tudják fejezni. Az eredeti pályázat a Gorkij utcai buszmegálló végéig tartó 
munkálatokat tartalmazza, a jelenlegi pedig az Ifjúság utca és Széchenyi utca 
felújítását foglalja magában. A felújítás addig tart, ameddig az erre szánt 13 millió 
forint el nem fogy. Ugyanannyi pénzösszeg elköltésével, csak jóval nagyobb felületek 
felújításával történik az utak rendbehozatala. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

84/2017. (VI.8.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a tudomásul veszi, hogy a 317909 Ebr azonosító számú 
pályázatban szereplő fejlesztés megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen az eredetileg tervezett költséghez képest megtakarítás keletkezik. A 
maradvány összeg – legfeljebb bruttó 13.237.852,- Ft – felhasználására vonatkozóan a 
képviselő-testület az alábbi útszakaszok felújítását határozza el: 
 



- Gorkij utcának (hrsz: 2298) a felújításban eddig nem szereplő szakasza – a 31. 
sz. lakóháztól az Ifjúság utcai útcsatlakozásig terjedő szakasza 

- Széchenyi István utca (hrsz: 2068) – az Ifjúság utcai útcsatlakozástól 
kezdődően 

 
A felújítások fedezeteként a képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. sz. 
mellékletében szereplő „Belterületi utak felújítása” megnevezésű előirányzatot jelöli 
meg. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a 
Belügyminisztériumot tájékoztassa. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 
A polgármester felhívta a figyelmet a jövő héten megrendezésre kerülő KASZT 
programjaira, melyre a szervezők minden érdeklődőt tárt karokkal várnak.  
 
Megköszönte a részvételt, a képviselő-testületi ülést 16 óra 28 perckor bezárta. 
 

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


