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

2017. április 5-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, Bareithné Benke Nikolett, Schalpha Anett, 
Gerencsér Ágnes és Mink Ernő igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 
30 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése 
hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Napirend felvételére tett javaslatot: 2. számú napirendként javasolta felvenni és 
tárgyalni a „Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola átszervezési javaslatának véleményezése” című előterjesztést. Az 1. sz. 
napirendhez tartozó határozati javaslat kiküldésre, a 2. sz. napirendhez tartozó 
határozati javaslat kiosztásra került. A további napirendi pontok számozása a 
meghívóban jelzetthez képest értelemszerűen nő. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat az új napirenddel együtt, 
melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat 
benyújtása tárgyú 11/2017. (II.2.) sz. határozat módosítása 
 
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 kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

31/2017. (IV.5.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 
„ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása 
tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozat módosítása” című előterjesztést. 
 



1. A képviselő-testület az „ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 pályázat benyújtása” tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozatának 4.) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat előkészítéséről, összeállításáról 
a megfelelő szakmai egyeztetések lefolytatása mellett gondoskodjon, és 
felhatalmazza Komló város polgármesterét mint a közös hivatal székhelyének 
feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a 
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja. Felkéri továbbá a rendszer bevezetésének és üzemeltetés 
feladatainak ellátására és az önkormányzati intézmények közti koordinálására, illetve 
a jelenleg működő integrált rendszer adatainak további elérhetőségét biztosító 
szerződés-módosítás előkészítésére. 
 

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

 
 

2. sz. napirend 
 
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
átszervezési javaslatának véleményezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az iskola feladata köznevelési 
típusú sportiskolai feladattal bővül, amit már az iskola programja is tartalmaz, így a 
leendő tanulók ennek ismeretében iratkozhattak be. Egy közel 1000 m2-es 
sportcsarnok létesítésére pályázat került benyújtásra, melyet a jelenlegi bitumenes 
pálya helyén szeretnének megvalósítani. A Pécsi Tankerület pályázata abba a fázisba 
került, hogy a tárgyban szereplő feladatbővítést be kell építeni az intézmény 
működéséhez szükséges alapító okiratba. A változást tulajdonosként a képviselő-
testületnek 15 napon belül véleményezni kell, ezért került az előterjesztés pótlólagosan 
napirendre. Kiegészítette, hogy a 2. sz. határozati pontban az intézmény neve elírásra 
került, melyet javítani szükséges. Helyesen: Pécsi Tankerületi Központ. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  kérdezte, hogy mit jelent a köznevelési típusú sportiskolai 
feladat. 
 
Polics József elmondta, hogy a köznevelési típusú feladatba nemcsak az effektív 
sportolási lehetőségek biztosítása sorolható, hanem többek között a sporttörténethez 
kapcsolódó oktatási feladatok is.  



 
További 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: 
 

32/2017. (IV.5.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
átszervezési javaslatának véleményezése című előterjesztést. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
átszervezési javaslatának véleményezése című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Pécsi Tankerületi Központ fenntartásában álló 
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény 
feladata köznevelési típusú sportiskolai feladattal bővüljön.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Pécsi Tankerületi 

Központot tájékoztassa. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a következő képviselő-testületi 
ülés időpontja 2017. április 27. Megköszönte a részvételt, és az ülést 15 óra 37 perckor 
bezárta. 
 

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


