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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 28-i üléséről 
 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 13 fő képviselő, Bareithné Benke Nikolett és Gerencsér Ágnes 
igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 13 óra 04 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a 
testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
A meghívóban jelzettekre figyelemmel javasolta, hogy az „Üzletrészvásárlás a Dél-Kom 
Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, 
valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel” című, és a „Bérleti 
szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel” című 
előterjesztéseket az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen 
tárgyalja a képviselő-testület. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a zárt ülés napirendi pontjait, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, minősített többségű szavazással egyhangúlag elfogadott. Majd szavazásra 
bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület kézfeltartással szintén 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
 

Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: dr. Udvardy György megyéspüspök 
  Horváth Lászlóné intézményvezető 
 
Dr. Udvardy György megyéspüspök úr jelezte, hogy a képviselő-testületi ülésen nem tud részt 
venni, az Egyházmegyét Dohoczki Péter gazdasági igazgató képviselte a bizottsági üléseken. 
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértenek és támogatják.  
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett örömét fejezi ki a beruházással kapcsolatban, hiszen közel két milliárd forint 
értékben kerül átépítésre az iskola és óvoda épülete, melyet az Egyházmegye pályázati 
forrásból és saját költségvetéséből finanszíroz. Ez az oktatási központ 80 éves múlttal 
rendelkezik, ami a beruházásnak köszönhetően teljesen újjáépül. A tervezés során figyelembe 
vették az egyéni igényeket és a szakmai követelményeket, ezért az új óvodaépület minden 
sajátos nevelési igényt kielégíthet, illetve a nyelvi nevelés forrásává válhat. Az óvodában 
megszerzett német és angol nyelvi alapra az iskola emelt szintű oktatást tud majd biztosítani. 
Reméli, hogy a tervezett egy év alatt elkészül az épület. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  szerint minden olyan beruházás örömteli, amely a város fejlődését és a 
lakosság érdekét szolgálja. Az előterjesztésben foglaltak szerint az óvoda épülete teljes 
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egészében lebontásra kerül, aminek a helyére egy új komplexum épül. Megjegyzi, hogy a 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban infrastrukturális fejlesztés szerepel. A vagyoni 
viszonyok alakulása után érdeklődik. Megkérdezte, hogy a haszonélvező és a tulajdonos között 
hogyan történik majd az elszámolás, mi történik, ha esetlegesen az egyházi intézmény nem 
ebben a formában működik tovább, kinek a tulajdonába kerül majd az új létesítmény, illetve 
lehet-e tudni, mekkora az épület bontás előtti értéke. 
 
Pista József megjegyezte, hogy a városba érkező két milliárd forint a beruházás folytán 
mindenképpen a városban marad, ezért támogatja azt. Úgy gondolja, hogy a tulajdonos a 
jövőben is Komló Város Önkormányzata marad. Kiemelte, hogy az új oktatási központot meg 
kell becsülni. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  szerint tisztázni kell a tulajdoni viszonyokat, hiszen a bányászati 
emlékmű kapcsán is adódtak hasonló problémák.  
 
Pista József felhívta a figyelmet arra, hogy a két témát nem szabad összekeverni.  
 
Polics József örül az észrevételnek, mert minden részletet tisztázni kell. Az iskola 99 évre, az 
óvoda 50 évre került vagyonkezelésbe. A vagyonkezelésbe adásról szóló szerződés 
egyértelműen rendelkezik a beruházáshoz való tulajdonosi hozzájárulás szükségességéről, 
melynek megadását követően az építési engedélyezési eljárás megindítható. A létrejövő 
vagyonelemekre vonatkozó megállapodásnak részletesen ki kell terjednie kérdésekre, amelyet 
képviselő asszony említett. A határozati javaslat utolsó pontjában szerepel, hogy az 
önkormányzat nem kíván megválni a tulajdonjogtól. A megállapodásban pedig külön 
szerepelni fognak azok az elemek, amelyek a későbbiekben egy másik önkormányzati 
tulajdonú épületben beépítésre kerülhetnek. Jelenleg a beruházás indításáról kell dönteni, a 
május 25-i képviselő-testületi ülésen pedig a vagyonra vonatkozó megállapodást tárgyalja majd 
a testület. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

33/2017. (IV. 28.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, és az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Tulajdonosi hozzájárulás a 
Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez című előterjesztést. 
 
1.) Komló Város Önkormányzat, mint a komlói 511/2. hrsz.-ú, természetben a 7300 Komló, 
Templom tér 1. sz. alatti ingatlan tulajdonosa a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pécsi 
Egyházmegye az ingatlanon található Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvoda épületét érintő építési beruházást hajtson végre.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására, 
valamint felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Pécsi Egyházmegyét tájékoztassa. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
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2.) A Képviselő-testület a 1.) pontban megadott tulajdonosi hozzájárulás feltételeként 
meghatározza a fejlesztéshez kapcsolódó megállapodás megkötését a beruházás megkezdése 
előtt.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó megállapodást a 
képviselő-testület 2017. májusi rendes ülésére terjessze elő.   
 

Határid ő: 2017. május 25.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
3.) A Képviselő-testület támogatja, hogy az óvoda épületét érintő beruházás során 4 
csoportszoba kerüljön kialakításra, azonban a Képviselő-testület kijelenti, hogy az intézmény 
átadás-átvételekor kötött köznevelési szerződés alapján, továbbra is a meghatározott 3 csoport 
(75 gyermek) működtetését támogatja a Szent Bernadett Tagóvodában. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
4.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda tulajdonjogának megtartása mellette kívánja a jelenlegi működtetési 
formát - mely szerint az intézmény tulajdonjoga Komló Város Önkormányzatot, az intézmény 
fenntartói valamint működtetői joga a Pécsi Egyházmegyét illeti – fenntartani. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

2. sz. napirend 
 
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Dakos József  megyei rendőrfőkapitány 
  dr. Váczi István városi kapitányságvezető 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 12 főre változott. 
 
Dr. Makra István Edéné szerint a beszámoló részletes és alapos. Véleménye, hogy Komlón jó 
a közbiztonság, amit a statisztikai adatok is alátámasztanak. Jelezte, hogy a Múzeum mögötti 
játszótéren és annak környékén sokszor megjelennek fiatal rendbontók, akik éjjel zavarják a 
lakókat. Megemlítette, hogy a Kazinczy utca elején lévő új épület környékén szintén áldatlan 
állapotok uralkodnak. Tájékoztatást kért e problémák megoldási lehetőségeiről. Felvetette, 
hogy a gyermekek védelme érdekében segítséget nyújt egy a rendőrség és szülők közötti 
találkozó megszervezésében. 
 
Pista József véleménye, hogy az anyag nagyon összeszedett. A beszámoló az első részében a 
kábítószerrel való visszaélés bűntettre csak egy mondatban terjed ki. Szerinte a kábítószerezés 
két tényezőből tevődik össze, az eladásból és a fogyasztásból. Hiányolja a beszámolóból a 



 4 

kábítószer fogyasztókkal kapcsolatos adatokat. A beszámoló második részében már 
terjedelmesen kifejtésre került a drogfogyasztás, valamint a célkitűzéseknél hat pont került 
említésre, de itt is hiányolja a drogfogyasztással kapcsolatos adatokat, valamint az ezzel 
kapcsolatos teendőket. Észrevétele, hogy ez olyan érzést kelthet az olvasóban, mintha 
megszűnt volna a drogokkal kapcsolatos bűnözés, pedig ez nem így van. 
 
Mink Ern ő tudomására jutott, hogy Szállásfalun elloptak egy térfigyelő kamerát. 
Megkérdezte, hogy megtalálták-e az elkövetőt, és hogyan fordulhatott elő az eset. 
 
Dr. Váczi István tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2016-ban a Komlói 
Rendőrkapitányság illetékességi területe nem változott, a területhez tartozó települések száma 
ugyanannyi, mint a 2015. évben. A Rendőrkapitányság összesen 62 településen, 4 városban és 
58 községben tartja fenn a közrendet, kiemelt figyelmet fordítva Komló városára. A beszámoló 
az Egységes Nyomozóhatóság és az Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai alapján készült.  
A teljes illetékességi területen majdnem 15%-kal csökkent a bűncselekmények száma. Komló 
város közigazgatási területén 415 bűncselekmény történt 2016-ban. A polgárok szubjektív 
biztonság érzetét alapjaiban befolyásoló bűncselekmények száma szintén csökkent.  
A beszámoló első részében azért van csak egyetlen mondat a kábítószerrel való visszaéléssel 
kapcsolatos bűncselekményekről, mert ott 14 kiemelt bűncselekmény van felsorolva. A 
második részben bővebb tájékoztatást nyújt a beszámoló a kábítószerrel kapcsolatos megelőző 
tevékenységről. Fontosnak tartja a megelőző intézkedéseket, melyeknek célja, hogy ne 
váljanak elkövetővé az emberek. Ez a legveszélyesebb terület, és ezért széleskörű munkát 
folytatnak a kábítószer elleni küzdelemben. A beszámoló harmadik részében általánosságban 
fogalmazzák meg a feladatokat, keret jelleggel.  
Nőtt a nyomozási eredményesség, és a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozási 
eredményessége is. Sokat tettek a közlekedési morál javítása, és a közlekedési 
bűncselekmények megelőzése érdekében, azonban nem érték el a maguk elé támasztott 
eredményeket. Sajnos a halálos balesetek és könnyű sérülések száma nőtt, viszont a súlyos 
sérüléssel járó balesetek száma csökkent. A passzív biztonsági eszközök használatának (pl.: 
biztonsági öv) fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra kérte a képviselő-testületet, hogy a 
közlekedési szabályok betartását hangsúlyozzák.  
A rendőrség közterületi jelenléte némi csökkenést mutat, aminek egyik oka a migrációs 
feladatok ellátása volt. 2016-ban is részt vállaltak e feladatokban azért, mert nem csak a szerb 
határszakasszal határos rendőrkapitányság feladata a migrációs probléma, hanem saját 
feladatuknak is érzik.  
A 2016. évi szervezeti teljesítményértékelési rendszerben az összesített statisztikai eredmények 
szerint, a felettes szervek által irányukban támasztott követelményeknek 97,77 %-ban felelt 
meg a teljesítményük.  
Büszke a bűnmegelőzési tevékenységükre, valamint a különböző szervezetekkel való 
kapcsolataikra és együttműködési hatékonyságukra. Kiemelte a Komlói Polgárőr Egyesületet, 
akikkel 86 közös szolgálatot teljesítettek 8-12 órában naponta. Vallja, hogy a polgárőrök 
áldozatos munkája nélkül ezeket az eredményeket nem tudták volna elérni. Komló közterület 
felügyelőivel már évek óta jó együttműködéssel dolgoznak együtt, egymás munkáját erősítve. 
Mindkét szervezetben dolgozó személyek munkavégzését megköszönte és bízik a jövő 
eredményességében. 
A szállásfalui térfigyelő kamera ellopása azért következhetett be, mert alacsonyabbra szerelték 
és könnyen fel lehetett érte mászni. Az egymást keresztbe figyelő kamerák pedig nem voltak 
elég hatékonyak. Kiemeli, hogy a felvételeket nem nézi folyamatosan a rendőrség. 
Adatvédelmi okokból elkülönített, zárt helyiségben megtekinthetők a kamera felvételek, 
melyek csak bizonyos esetekben nézhetők vissza. Megragadva az alkalmat, kérte a 
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képviselő-testületet, hogy a jövőben csak fix kamerák beszerzésére törekedjenek, mert a mozgó 
kamerák nem elég hatékonyak. A közterületi térfigyelő kamerarendszer eredményessége a 
szabálysértések, a lopások, és a garázdaság esetén jónak mondható. Több esetet tudtak 
bizonyítani a kamerafelvételek alapján, miután az elkövetők ellen eljárást kezdeményeztek.  
A rongálások miatt a Múzeum környékén elhelyezett kamerákat rendszeresen figyelik és 
ellenőrzik. A rajtakapott fiatalokat szóbeli figyelmeztetésben részesítik, vagy elküldik őket a 
helyszínről. Másodszori visszatérés esetén bírságot vagy feljelentést alkalmaznak. A Kazinczy 
utca problémáit ismerik, erről jegyző úrral több ízben egyeztetésre került sor. Az 
önkormányzati lakásokban lakó, társadalmi- és együttélési szabályokat be nem tartók esetében 
kilakoltatást alkalmazhat a rendőrség, és valamennyi esetben eljárást kezdeményeznek. A 
szülők rendőrség általi tájékoztatását – a gyermekek egymás elleni erőszakos viselkedésével, a 
kábítószerrel és egyéb jogsértő cselekményekkel kapcsolatban - körülbelül egy éve 
megkezdték, kifejezetten szülőértekezletek alkalmával. Sajnos még nem sikerült minden 
intézményt meglátogatniuk.  
 
Pista József megköszönte a választ, és a rendőrség áldozatos munkáját. A beszámolót 
elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  gratulált a részletes beszámolóhoz. Látható, hogy egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a prevenció. Nagy hangsúlyt fektetnek a bűnmegelőzésre, ez országosan is 
elismert.  
 
Szarka Elemér József véleménye, hogy a Rendőrkapitányság kiváló munkát végez, szakszerű 
és eredményes. A beszámolót alaposnak ítéli meg, a statisztikai mutatók önmagukért 
beszélnek. A közbiztonságot illetően rend van a városban. Megköszönte a rendezvényeken való 
rendőrségi részvételt. A beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán megköszönte a civilek rendezvényein való rendőrségi részvételt. Gratulált a 
beszámolóhoz, a jövőre nézve sok sikert kívánt. 
 
Dakos József megyei kapitányságvezetőt jó érzéssel töltötte el a sok dicséret. Kifejezetten örült 
annak, hogy polgármester úr több rendőrségi fórumon, évértékelő értekezleten vett részt.  
A tavalyi év az illegális migrációról és az ahhoz kötődő rendőrségi feladatok végrehajtásáról 
szólt. 2016. áprilistól közel száz rendőr szolgált folyamatosan a szerb szakaszon ez év 
márciusáig. Baranya megyében a saját feladataikat hajtották végre úgy, hogy a településeken 
biztonsági deficit ne keletkezzen, az elért eredmények megtartásával törekedve arra, hogy a 
közbiztonság az elért szinten maradjon.  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy tavaly 309 büntetőeljárás indult kábítószer bűnözés 
kategóriájában, ebből kábítószer kereskedelem miatt 19, kábítószer birtoklása miatt 276 
esetben. 
Az említett kategóriában 86% és 96% közötti a felderítési eredményesség. 2.543.000 rendőri 
intézkedésre került sor Baranya megyében.  
Megköszönte a város támogatását. 
 
Polics József véleménye, hogy a beszámoló részletes, a számok önmagukért beszélnek. 
Gratulált az elért eredményekhez. Külön köszönetet mondott a határ mentén vállalt, hazánk 
védelme érdekében történő munkáért.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

34/2017. (IV. 28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a városi rendőrkapitányság 
vezetőjének az önkormányzat közbiztonsági helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját. 
 
 

3. sz. napirend 
 
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Vetusinszki Balázs tű. alezredes, kirendeltségvezető 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József jó véleménnyel illette a beszámolót, mely szokásos módon, nagy alapossággal 
készült.  
 
Jégl Zoltán megkérdezte, hogy van-e hiány a vonuló tűzoltó létszámban, valamint hány fő 
teljesít jelenleg szolgálatot Komlón. Megjegyezte, hogy a magasból mentő Pécsett van, ezért 
onnan vonulnak, ha szükség van rá. Véleményt kért az új RÁBA gépjárműről. Érdeklődött a 
sásdi őrs létszámának feltöltéséről, és indulásának időpontjáról.  
 
Több kérdés nem volt. 
 
Vetusinszki Balázs tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a sásdi őrs jogerős építési 
engedéllyel rendelkezik, a közművek bekötésre kerültek. A telep átadásra került a 
vagyonhasznosító részére, de a Katasztrófavédelmi Kirendeltség kezelésében van. Jelenleg a 
kivitelező kiválasztása folyik, körülbelül ez év vége felé készül el az épület. Ezután kerülhet 
sor a létszám feltöltésre és egy tűzoltó gépjármű szolgálatba állítására.  
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került RÁBA fecskendőautót 
mindenképpen Komlón szerette volna elhelyezni. A modern gépjármű összkerék meghajtású, 
4000 literes víztartállyal, teljes málhafelszereléssel ellátva, ami modern vezetéstechnikát 
igényel.  
A magasból mentő szer tavaly szintén lecserélésre került, az új szer jobban, praktikusabban 
működik. Amikor a pécsi magasból mentő meghibásodik a komlóit használják, ilyenkor 
előfordul az is, hogy Pécsett tárolják és onnan vonulnak mentés esetén a helyszínre. A 
gazdasági és humán feladatokat ellátó kolléga hiánya már a bizottsági ülésen is felmerült. Ez 
elsősorban a vezetésnek jelent adminisztratív nehézségeket, melyet a pécsi igazgatóság végez. 
A 24-48 órás szolgálat ellátásában nincs probléma, jelenleg plusz létszámmal rendelkeznek.  
Kirendeltségükhöz a pécsi, a komlói, a hegyháti illetve a pécsváradi járás, összesen 102 
település tartozik. Ismertette a beszámolóban szereplő hatósági és szakhatósági adatokat, 
melyek az előterjesztés mellékletében megtalálhatók. A műszaki mentések száma pontosan 
megegyezik az előző év számával. A tűzesetek számában körülbelül 40 %-os csökkenés 
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tapasztalható, de csökkent a téves riasztások száma is. Ebben szerepe van az időjárásnak, az 
állampolgárok magatartásának, a tűzjelző- és szénmonoxid jelző készülékek használatának és a 
kirendeltség megelőző munkájának is. Két esetben történt szándékos megtévesztő bejelentés, 
mely után feljelentést kezdeményeztek. Nagy hangsúlyt fektetnek az ifjúság nevelésére, 
elsősorban Pécsett és környékén gimnáziumokban tartanak oktatást. A veszélyes üzemek 
száma nem nőtt az elmúlt évben. 2016-ban összesen két rendkívüli esemény történt, melyeket a 
havas, esős időjárás miatt áramkimaradást okozott.  
 
Pista József véleménye, hogy a beszámoló pontos, alapos. Megköszönte a tűzoltók munkáját. 
A határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér megállapította, hogy a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a 
Pécs-Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a fő feladatait végrehajtotta. Az átszervezés óta 
már néhány év eltelt és a rendszer működőképes. Megköszönte a civileknek nyújtott segítséget, 
az eredményes munkavégzést. A beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  gratulált a széleskörű, részletes beszámolóhoz. Kiemelten említette a 
megelőző, oktató tevékenységet. Megköszönte a Körtvélyes városrészben nyújtott 
segítségüket. 
 
Jégl Zoltán érdeklődött, hogy a vízitársulások megszűnésével kapott e valamilyen feladatkört a 
katasztrófavédelem.  
 
Vetusinszki Balázs elmondta, hogy ellenőrzést elvégez a kirendeltség, de közvetlenül a 
vízügyi hatóság jogkörébe került a feladat ellátása. 
 
Polics József gratulált a Katasztrófavédelmi Kirendeltség teljesítményéhez, a jövőre nézve 
ugyanilyen jó eredményeket kívánt. 
 
Több 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: 
 

35/2017. (IV.28.) 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 
 
 

4. sz. napirend 
 

Megállapodás Mánfa Község Önkormányzatával településrendezési költségek 
megtérítésének tárgyában 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Hohn Krisztina polgármester 
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Molnár Zoltánné kiment a teremből, a képviselő-testület létszáma 11 főre változott. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint 
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: 
 

36/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése, a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján megtárgyalta a „településrendezési döntések 
meghozatala” tárgyú előterjesztésben foglaltakat. 
 

1. A képviselő-testület támogatja a 1. sz. melléklet szerint Mánfa Község Önkormányzat 
településrendezési eszközének módosítását, és dönt arról, hogy megtéríti a 
településrendezési eljárás során felmerült költségeket. 

2. Felkéri Mánfa Község Önkormányzatát, hogy a 16/2017. (III.08.) sz. határozatát az 1. 
sz. mellékletnek megfelelően módosítsa. 

3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településrendezési eljárás 
költségeinek tárgyában működési célú pénzeszköz átadására irányuló szerződést kössön 
Mánfa Község Önkormányzatával 457.000,- Ft + Áfa összeggel. 

4. A képviselő-testület a 2. pontban megállapított összeget a költségvetés egyéb dologi 
előirányzatok terhére biztosítsa.  

 
Határidő:  Értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

5. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéről szóló beszámoló. A Járási Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatója a 
foglalkoztatási helyzetről kiosztásra került. 
 
Molnár Zoltánné visszaérkezett. 
 
Pista József hiányolta a beszámolóból a Hoffmann György részére „ócskavasra” kifizetendő 5 
millió forintos vételárárra vonatkozó utalást. Tudomása szerint beidézték a rendőrségre 
Hoffmann Györgyöt és a polgármester urat is, amiről tájékoztatást kért.  
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Mink Ern ő a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskolában rendezett projektindító 
rendezvényről kérdezett. 
 
Dr. Makra István Edéné felháborodásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a képviselő 
úr „ócskavasnak” nevezte az emlékművet. Kiemelte, hogy bizonyos tárgyakat eszmei értékük 
alapján, és nem súlyuk szerint értékelünk. 
Az előző napi projektindító eseményről kért bővebb tájékoztatást. 
 
Jégl Zoltán a volt fürdőépületben történt egyeztetésről, és a gazdasági befektetőkkel folytatott 
megbeszélésről kérdezett. Tájékoztatást kért a Richter Egészségváros Programról. 
 
Molnár Zoltánné tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Richter Egészségváros Program 
2017. május 27-én Komlón az Eszperantó téren 9 órától kerül megrendezésre. Az egész napos 
rendezvény a komlói lakosok és a térség lakosai részére biztosít ingyenes egészségügyi 
szűréseket, továbbá szórakoztató és gyermekprogramokkal várja az érdeklődőket. Egy szűrés 
alkalmával 300,- forint/fő támogatásban részesül a komlói kórház, a befolyt összegből a 
tüdőszűrő berendezést korszerűsítik majd. A kórháztól fél 9-kor induló reggeli séta, mely 600,- 
forint/fő támogatást jelent az intézménynek. 
Az interneten www.egeszsegvaros.hu oldalon megtekinthető a részletes program. 
 
Polics József felhívta a figyelmet az egészségprogram fontosságára. Az egészség megőrzése 
érdekében kérte, hogy minél többen vegyenek részt a szűréseken. Hangsúlyozta, hogy a 
szűréseken történő részvétel által a kórház is nagyobb összegű támogatásban részesülhet. A 
program keretében több város jutott nagyobb összeghez. Az alaptámogatás 2 millió forint, 
részvételtől függően akár 7 millió forint is elnyerhető. Példaként említette a Nagyatádi 
Kórházat, akik 7.900.000,- forint feletti adományban részesültek a pontgyűjtés során. 
Mindenkit arra ösztönöz, hogy próbáljuk meg közösen felülmúlni ezt a támogatási összeget. 
Véleménye szerint, aki „ócskavasnak” nevezi a komlói emlékművet az „városáruló”. 
Hozzátette, hogy a bányászati eszközökre vonatkozóan - a megállapodásban szereplő feltételek 
szerint – vételár második részlete is átutalásra került. Elmondta, hogy nem kapott idézést vagy 
bármilyen megkeresést kihallgatásra vonatkozóan. Nem tartja helyesnek, és kikérte magának, 
hogy a komlói ipari műemléket ócskavasnak nevezzék. 
A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola, valamint a szennyvízberuházás 
projektindító rendezvénye is április 27-én zajlott. A projektindító tulajdonképpen az Európai 
Uniós támogatási eljárás végrehajtási folyamatához tartozik. Az egyéb előkészítő feladatokat 
követően a beruházás elindítását jelenti.  
A szennyvízberuházásnál 1,1 milliárdos bruttó költségről van szó, ami végre megvalósul. Az 
ezzel összefüggő lakossági fórum május 3-án 18 órakor a városháza dísztermében lesz 
megtartva, ahol az ütemterveket ismertetik meg a lakossággal. A tervek szerint a hálózat építési 
beruházást befejezik. A vállalkozási szerződés szerint a beruházás átfutási ideje három év, de a 
kivitelezővel történt egyeztetés alapján a beruházást a jövő év végére tervezik befejezni. 
A közeljövőben megvalósuló beruházások a komlói vállalkozóknak és az építőiparban 
dolgozóknak is lehetőséget biztosítanak.  
A Rufftech Kft. a Gépkocsis Kft. mögötti területen már megkezdte a területrendezést, ahol egy 
magas értékű foglalkoztatást szeretne megvalósítani.  
Előkészítő fázisban van a VPP Energy Zrt. és a Greentchnic Hungary Kft. beruházási szándéka, 
a két cég a fürdőépületben hasonló tevékenységet kíván megvalósítani. 
Az új cipőipari vállalkozás megvásárolta a Pécsi út 42. szám alatti ingatlant, speciális, egyedi 
lábbelik gyártására. 
A Brikett Centrum Kft. Mecsekjánosiban elkezdte a beruházást, mely jelenleg az alapozási 
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fázisban van, és első ütemét augusztusban szeretnék befejezni. Ezután már tervezik a gyártási 
folyamatot, és körülbelül 20 fő munkavállalót alkalmaznának.  
 
Schalpha Anett visszaérkezett, a képviselő-testület létszáma ismét 13 fő. 
 
Pista József véleménye, hogy „ócskavasat” vett az önkormányzat, amiből később készült 
emlékmű. Visszaemlékezett arra az esetre, amikor a járadékos bányászok járadékát megvonták, 
és abban az időszakban a polgármester országgyűlési képviselő volt. Úgy gondolja, hogy akkor 
ezt a döntést megszavazta a polgármester, pedig megtehette volna, hogy nem megy be a 
szavazásra. Véleménye szerint egyszer sem szólalt fel a parlamentben, és felteszi a kérdést, 
hogy ki az áruló. Szerinte a bányászemlékmű kapcsán tények bizonyítják, hogy elindult a 
nyomozás, idézést kapott ő is Jégl Zoltánnal együtt.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  jelezte, hogy a francia delegáció érkezéséről nem kapott értesítést, ami 
már nem az első eset volt. Kérte, hogy a jövőben ne feledkezzenek meg róla. Meglátása szerint 
a francia csoport vendéglátására nem fektetnek elég hangsúlyt, „mostohának” titulálta, és 
megjegyezte, hogy szerinte a Komlói Napok alkalmával sem kaptak elég figyelmet. Kéri, hogy 
törekedjenek arra, hogy megfelelő vendéglátásban részesüljön a testvérvárosi delegáció.  
 
Polics József idézett Hoffmann Györgytől: „megmentettem őket azért, hogy ne váljanak 
ócskavassá”. Javasolta a képviselő úrnak, hogy nézzen utána az országgyűlési képviselői 
tevékenységével kapcsolatban megjegyzéseinek, és az országgyűlési képviselőként tett 
hozzászólásainak, mert többször is felszólalt az üléseken. A járadékos bányászok ügyében 
nagyon sokat egyeztetett, és még a bányászokat is bevitte a minisztériumba egyeztetésre. Nem 
szokása trükközni, ezért nem húzta ki magát a szavazás alól.  
Megköszönte a képviselő asszony jelzését. A meghívott vendégek részére a programfelelős 
készíti a programokat minden nemzetiség számára. A jó kapcsolat az önkormányzaton, a 
magyar és francia civileken is múlik, nincs személyi összefüggés. Ha a képviselők igényt 
tartanak rá, akkor az idelátogató külföldi vendégek érkezéséről tájékoztatást fognak kapni. Nem 
érzi a francia delegációk vendéglátását „mostohának”, szerinte mindig kiváló programokat 
szerveztek a részükre és ajándékokkal várják őket. A vendéglátó családok mindig köszönetet 
kapnak a külföldi delegáció fogadásáért.  
Bejelentette, hogy a német delegáció megérkezett városunkba. Neckartenzlingen új 
polgármestere első ízben látogat Komlóra és május 1-jén lehet vele találkozni, de 16 órakor már 
elutazik. Aki igényt tart a találkozóra, jelezze az önkormányzat felé. A program szervezője 
kiküldi a részletes programot minden képviselő számára. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő testület 12 
igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

37/2017. (IV.28.) 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: 
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− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a tájékoztatót a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 

együttműködési megállapodásról, 
− a tájékoztatót a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesülettel kötött együttműködési 

megállapodásról, 
− a beszámolót a III. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) megrendezéséről, 
− a beszámolót az Interreg Central Europe Programról, 
− a beszámoló a testvér-települési programok és együttműködések című pályázatról, 
− Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatót, és 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

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

Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

6. sz. napirend 
 

Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került a rendelet javított II. számú függeléke. A bizottság a javított 
függelékkel tárgyalta az előterjesztést.  
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot és a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
A Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat megválasztott új tagja a következő 
településrészi önkormányzati ülés alkalmával esküt tesz. 
 
Pálfi László megköszönte Jurátovics Attila közreműködését a Gesztenyés-Zobák 
Településrészi Önkormányzat képviselő tagjaként. Új tagként köszöntötte Ágotai Zoltánnét.  
 
Polics József szintén megköszönte Jurátovics Attila részönkormányzatban végzett 
tevékenységét. Ágotai Zoltánné már régóta segítője a részönkormányzatnak, az eskü után már 
szavazati joggal tud résztvenni a munkában, amihez sok sikert és jó egészséget kívánt.  
 
Kérdés, további hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester először a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a 
képviselő-testület minősített többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
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38/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében – a Jogi 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének és javaslatának figyelembevétele mellett – 
megtárgyalta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi Jurátovics Attilának a Zobákpuszta-Gesztenyés 
településrészi önkormányzat tagi tisztsége vonatkozó 2017. április 7. napján kelt 
lemondó nyilatkozatát. Megköszöni a részönkormányzat tagjaként eddigi végzett 
munkáját. 
 

2. A képviselő-testület a Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat szavazati 
joggal rendelkező tagjává választja Ágotai Zoltánné 7300 Komló, Zobákpuszta 19. 
szám alatti lakos választópolgárt. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 
elnökét, hogy az SZMSZ 32. § alapján lakossági fórum keretében biztosítson 
lehetőséget a településrészen lakó választópolgárok részére, hogy a tanácskozási 
joggal meghívott választópolgár személyére javaslatot tegyenek. 

 
Határid ő:  2017. június 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

Pálfi László településrészi önkormányzat elnöke 
 
 
Majd szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

10/2017. (IV.29.) sz. rendelet 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 16/2014. (X.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
SZMSZ) 8. §-a a következő (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A képviselő-testület fő szabályként – január, július és augusztus hó kivételével – minden 
hónap utolsó csütörtöki napján, du. 15 órai kezdettel rendes ülést tart. A polgármester 
kezdeményezésére, indokolt esetben (pl. ünnep, vezető tisztségviselők elfoglaltsága, Baranya 
Megyei Önkormányzat közgyűlése stb.) a képviselő-testület rendes ülése ettől eltérő időpontra 
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is összehívható. Erről az ülés meghívójának kiküldése előtt a képviselő-testület hivatala rövid 
úton tájékoztatni köteles a képviselőket. 

2. § 
 

Az SZMSZ IX. sz. függeléke helyébe az I. sz. függelék szerinti függelék lép: 
 
 

3. § 
 
Az SZMSZ X. sz. függeléke helyébe az II. sz. függelék szerinti függelék lép: 

 
4. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2017. április 28. 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 
 

I. sz. függelék a 10/2017. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL  ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉG RENDJE 
A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések 
meghozatalának társadalmi egyeztetését foglalja keretekbe. Tartalmazza a vélemények 
bekérésének, megválaszolásának, nyilvántartásának menetét a különböző típusú eljárások 
során. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29. továbbá 29/A.§-a alapján 
településfejlesztéssel, településrendezéssel a kézikönyvvel és a településképi rendelettel 
összefüggő partnerségének rendjét az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület: 
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre 

1. A város teljes lakossága. 

2. A város területén működő civil szervezetek. 

3.  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési 
eljárásába bejelentkező szervezetek. 

4. Engedélyező - építésügyi - hivatal 

5. Érintettség esetén a város területén működő vízgazdálkodási társulatok. 

6. Érintettség esetén az országos közutak kezelője. 
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II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 

1. A tájékoztatás és észrevételezés módja 

a) elektronikusan; 

b) postai úton; 

c) lakossági fórumon. 

2. A tájékoztatás és észrevételezés helye 

a) Az önkormányzat a honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerség keretében 
zajló társadalmi egyeztetéseknek. 

b) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges tartalmú 
tájékoztatást tölt fel az a) pont szerinti tárhelyre melynek megjelenéséről 
felhívást tesz közzé a helyi internetes médiában (www.komlo.hu) és a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. 

c)  A b) pont szerinti tájékoztatás anyaga a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélszolgálatán papír alapon is hozzáférhető.  

d)  A tájékoztatási anyagot legalább 15 napig közzé kell tenni. 

e)  Az I. pontokban foglalt partnereket a polgármester bevonja a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kötelező egyeztetési 
eljárásba, ennek keretében töltenek be partnerségi szerepet. 

f)  A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos 
észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a Hivatal titkárságán adhatják át, 
ill. postai úton is megküldhetik a 7300 Komló, Városház tér 3. címre, vagy 
elektronikus levélben továbbíthatják a polghiv@komlo.hu e-mail címre. 

g) A lakossági fórumon történő tájékoztatás a helyben szokásos módon a Rendelet 
29/A. §. (4) bekezdésében rögzített szabályok szerint történik. 

3. Az észrevételek kezelése 

a) A beérkezett észrevételeket a Hivatal Főépítész irodája  által papír alapon 
tároltatja az eljárás végéig.  (A levelek iktatása és nyilvántartása a helyben 
szokásos módon történik.) 

b) A beérkezett észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel 
egyeztetve írásban értékeli, az értékelés papír alapon a Hivatal Főépítész 
irodáján elérhető. 

c) A b) szerinti értékelés az ügy aktájában irattári archiválásra kerül. 

4. Az el nem fogadott észrevételek kezelése 

a) A 2. a) pont szerinti értékelésben szereplő el nem fogadott észrevételeket a 
véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban 
megindokolja. Az indokolás papír alapon a Hivatal Főépítész irodáján elérhető. 

b) Az el nem fogadott észrevételek indoklása az ügy aktájában irattári archiválásra 
kerül. 
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5. Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök 
nyilvánosságát biztosító intézkedések: 

a) Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési 
eszközök a II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatalban a jóváhagyás kihirdetését követő 10 napon 
belül hozzáférhetővé válnak. 

b) Az a) pontban szereplő intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az 
önkormányzati honlap főoldalán és a hivatal hirdetőtábláján. 

 
III. A partnerség rendjének hatályossága 

1. Területi hatály:  Komló Város igazgatási területére készülő településfejlesztési 
dokumentumok és településrendezési eszközökre érvényes. 

2. Időbeni hatály: 2017. május 2-tól visszavonásig érvényes. 
 
 
 

II. sz. függelék a 10/2017. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 
 

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 
 
 
1) Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Pálfi László képviselő, 
 

Képviselő tagja: 
Hegedüs Norbert képviselő, 
 

Nem képviselő tagja:  
Ágotai Zoltánné 7300 Komló, Zobákpuszta 19. szám alatti lakos választópolgár, 
 

Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Folkner Tímea 7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6. név, szám alatti lakos választópolgár, 
 

2) Kisbattyán településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 

Képviselő tagja: 
Dezső Károly képviselő, 
 

Nem képviselő tagja:  
Horváth Erika 7300 Komló, Kisbattyán 6. szám alatti lakos választópolgár, 
 



 16

Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Majoros József 7300 Komló, Kisbattyán 10. szám alatti lakos választópolgár, 
Rick József 7300 Komló, Kisbattyán 31. szám alatti lakos választópolgár, 
 

3) Mecsekjánosi településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Szarka Elemér képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Siposné Gombos Gabriella 7305 Komló, Jánosi Fő u. 1/A. szám alatti lakos 
választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Tuboly Imréné 7305 Komló, Iskola u. 95. szám alatti lakos választópolgár, 
Szalainé Märcz Mónika 7305 Komló, Jánosi Fő u. 13. szám alatti lakos 
választópolgár, 

 

4) Mecsekfalu településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Mink Ernő képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Tamás Norbert 7300 Komló, Mecsekfalu 52/A. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Himer Zoltán 7300 Komló, Mecsekfalu 26. szám alatti lakos választópolgár, 
Pelyhe András 7300 Komló, Mecsekfalu 25/G. szám alatti lakos választópolgár, 
 

5) Sikonda településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Schalpha Anett képviselő, 
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Képviselő tagja: 
dr. Barbarics Ildikó képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Wágnerné Purt Gordána 7300 Komló, Sikondai út 9. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Szabó Nikoletta 7300 Komló, Fürj köz 12. szám alatti lakos választópolgár, 
Bauer Jánosné 7300 Komló, Erdei út 28/A. szám alatti lakos választópolgár, 
 

6) Körtvélyes településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Dr. Makra István Edéné képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
Seres Józsefné 7300 Komló, Cserma u. 14. szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
Hosnyánszkiné Horváth Enikő 7300 Komló, Cserma u. 5. szám alatti lakos 
választópolgár, 
Bien-Marton Ramóna 7300 Komló, Cserma u. 3. szám alatti lakos választópolgár. 
 
 

7. sz. napirend 
 
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Szociális és egészségügyi bizottság a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 13 igen szavazattal elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 
 
 



 18

11/2017. (IV.29.) sz. rendelet 
 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz 
kapcsolódó ügyleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendeletet 

módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, illetve 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz 
kapcsolódó ügyleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

2. § 
 

Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
 
Komló, 2017. április 28.  

 
 
  dr. Vaskó Ernő        Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 

  
 
 

1. sz. melléklet a 11/2017. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 
 

„ 3. sz. 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 
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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 
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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 
 
 
4. sz. körzet: dr. Mühl Attila 
           Komló, Kossuth Lajos u.103. 
MÁNFA 
 
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 
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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 
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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 
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 
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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 
 
 

8. sz. napirend 
 

Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításának elfogadása  
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

39/2017. (IV.28.) 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 eszközei 2017. 
évi 1. számú módosítását. 
 

1) A képviselő-testület támogatja az 1. számú mellékletben bemutatott területet érintően 
a településrendezési eszközök módosítását. 
 

2) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítészének végső szakmai 
véleményét. 

3) 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. 
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4) 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: dr. Baracsi Viktória főépítész  
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 26

 
Majd szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

12/2017. (IV.29.) sz. rendelet 
 

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

módosításáról 
 
Komló város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bek. a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bek 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
számú melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének 
kikérésével az alábbiakat 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. sz. mellékletének Sz-1 jelű külterületi 
szabályozási tervlapja helyébe az 1. számú melléklet SZ-1 számú tervlapja lép. 

2. § 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet – az építtető kérésére – a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazható. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.  

Komló, 2017. április 28. 
 
 

  dr. Vaskó Ernő      Polics József 
címzetes főjegyző      polgármester 

 
(Melléklet a jegyzőkönyv végén található.) 
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9. sz. napirend 
 

Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója és alapító 
okiratának módosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Bobály János  elnök 

Horváth Lászlóné intézményvezető 
 
Az alapító okirat szövegében egy további változás átvezetése indokolt, így a határozati 
javaslat egy új 3. ponttal egészül ki: 
 
„3. A képviselő-testület megállapítja, hogy Simon Andrásné kuratóriumi titkár lakcíme 7300. 
Komló, Függetlenség utca 26-ra változott, az alapító okiratban e változásokat átvezeti.” 
 
A mellékelt alapító okirat is ennek megfelelően módosul. 
 
A bizottságok az előterjesztést már a módosítással együtt tárgyalták. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Szarka Elemér József elmondta, hogy a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a 
másik alapító jogán tárgyalta az előterjesztést. A kuratórium munkáját értékesnek ítélték meg, a 
határozati javaslat első három pontjával egyetértettek. A másik alapítónak személyesen juttatja 
el a beszámolót. 
 
Dr. Makra István Edéné szerint Komló életében igen aktív alapítványról van szó. A 
kuratóriumi tagok kiemelten végzik munkájukat. Simon Andrásné és Bobály János elnök 
tevékenységét rendkívül naprakésznek, lelkiismeretesnek nevezte. Az alapítvány egy űrt próbál 
betölteni az olyan egyesületek és civil szervezetek életében, melyek a nem költségvetési 
szervek tekintetében nem tudnak pályázni a támogatásra, mert nem felelnek meg a pályázati 
feltételeknek. Kult Zoltán eddigi munkáját megköszönte, Horváth Lászlónénak és a 
kuratóriumnak jó munkát kívánt.  
 
Jégl Zoltán ugyanazon véleményen van, mint a képviselő asszony. Megemlítette, hogy a 
pályázat során nemcsak a feltételeknek kell megfelelni, de igen szigorú elbírálásban is 
részesülnek, valamint a kapott támogatással el kell számolniuk a szervezeteknek. Általuk olyan 
civil szervezetek is támogatáshoz jutnak, akik komlói nagyrendezvények mellett szerveznek 
programokat és viszik a város hírnevét (pl.: Pöndöly Néptánc és Hagyományörző Egyesület, 
Kodály Zoltán Gyermekkórus, stb.). Gratulált az elmúlt évhez és további sok sikert kívánt a 
jövőben. 
 
Polics József megköszönte a Honismereti és Városszépítő Egyesületnek, mint társalapítónak a 
segítségnyújtást az új kuratóriumi tag megtalálásában. Ismeretes, hogy Kult Zoltán lemondott 
tagságáról, így Horváth Lászlóné lép a helyére. Kult Zoltánnak megköszönte az elmúlt 
időszakban végzett tevékenységét, valamint a kuratórium elnökének és tagjainak munkáját.  
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Dr. Barbarics Ildikó  kiment a teremből. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a 
képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

40/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Komló Városért Alapítvány 2016. évi 
beszámolójával és alapító okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztést. 
 

I.   
 
1. A képviselő-testület az Alapítvány 2016. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul 

veszi.  
 

2. Köszönetét fejezi ki az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését segítő 
szakmai tevékenységéért. 

 
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy Simon Andrásné kuratóriumi titkár lakcíme 7300. 
Komló, Függetlenség utca 26-ra változott, az alapító okiratban e változásokat átvezeti. 

II.   
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi Kult Zoltán kuratóriumi tag 2017. március 17-én kelt 
lemondását.  Megköszöni a kuratóriumi tag eddigi munkáját. 
 

2. A képviselő-testület a Komló Városért Alapítvány kuratóriumi tagjának választja Horváth 
Lászlóné 7300 Komló, Borbála utca 3. szám alatti lakost. 

 
3. A képviselő-testület elhatározza, hogy a Komló Városért Alapítvány alapító okiratát jelen 

határozatban foglaltaknak megfelelően módosítja. A képviselő-testület az 1. számú 
mellékletben szereplő (dőlt és vastagított karakterekkel szedett) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.   

 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot, a bírósági 

változásbejegyzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat aláírja, intézkedéseket, 
nyilatkozatokat megtegye, az ügyben eljárjon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
bírósági változásbejegyzési eljárás során esetleges hiánypótlás esetén a hiánypótlás 
teljesítéséhez szükséges alapító okirat módosítást – utólagos jóváhagyás mellett – 
végrehajtsa. 

 
Határid ő:  Értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
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1. sz. melléklet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T  
-  m ó d o s í t á s o k k a l  e g y s é g e s  s z e r k e z e t b e n  -   

 
Komló Város Képviselő-testülete, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a város 
kulturális életének további kiteljesedéséért, természeti, építészeti, kulturális és történeti értékeinek 
megőrzéséért 
 

KOMLÓ VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY-t 
hoznak létre. 
 
Az alapítvány nyitott, ahhoz valamennyi magyar és külföldi jogi személy, gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, állampolgár, bármilyen magyarországi és külföldi közösség kapcsolódhat, ha a 
jelen alapítvány-rendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni 
kívánja, beleértve az ellenszolgáltatás nélkül végzett személyes munkát is. 
 
Az alapítvány céljai és feladatainak teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan 
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok megvalósításán 
munkálkodik. 
Az alapítvány működése nyilvános, munkája során épít a támogatók kezdeményezésére, 
javaslataira. 
 

1. Az alapítvány neve:   KOMLÓ VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 

2. Az alapítvány székhelye:  Komló, Városház tér 3. 

3. Számlavezető pénzintézet:  Szigetvári Takarékszövetkezet 

4. Az alapítvány jogi személy. 

5. Az alapítvány célja: 

- Elősegíteni Komló város kulturális életének kiteljesítését, elsődlegesen a 
hagyományos, nagyhírű rendezvények, találkozók támogatásával. 

- A város történetével, hagyományaival foglalkozó, a kulturális rendezvényekhez 
kapcsolódó, illetve egyéb irodalmi, művészeti munkák kiadásának támogatása, 
terjesztése. 

- A város építészeti és műemlékeinek megőrzése, fenntartásuk elősegítése, 
műalkotások létrehozása. 

- Környezeti, természeti értékek megőrzésében közreműködés. 
 

6. Az alapítvány működése során, céljai megvalósítása érdekében: 
 

- Gazdálkodik vagyonával. 
- Együttműködik más, hasonló célú belföldi és külföldi alapítványokkal, külön 

megállapodás alapján gazdálkodó és egyéb szervekkel. 
 

7. Az alapítvány közhasznú szervezet.  

7.1. Az alapítvány céljának elérése érdekében az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó 
közhasznú tevékenységeket végzi: 

 

a) kulturális tevékenység körében 
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-  települési önkormányzattal és megyei önkormányzattal együttműködve a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) 
pontjaiban foglalt közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a művelődésre 
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódjának javítását szolgáló 
kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági 
művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka 
feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,  

- a helyi önkormányzattal együttműködve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális 
szolgáltatásnyújtás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, 
  

b) a kulturális örökség megóvásának körében  

- az önkormányzattal együttműködve a Mötv. 23. § (4) bek. 17. pontja szerinti kiemelt 
kulturális örökség védelme,  

- az önkormányzattal együttműködve Mötv. 23. § (5) 13. pontjában foglalt helyi 
közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme 

-  az állam, önkormányzat, nemzetiségi, társadalmi, gazdasági szervezetek, egyházak és 
állampolgárok közötti együttműködés keretében a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. tv. 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kulturális örökség védelme,  

c) műemlék- és környezetvédelmi tevékenység körében  

- az állam, önkormányzat, nemzetiségi, társadalmi, gazdasági szervezetek, egyházak és 
állampolgárok közötti együttműködés keretében a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. 61/B § (3) bekezdése szerinti nemzeti emlékhelyek védelme és 
hozzáférhetővé tétele,  

- az állammal és a helyi önkormányzati szervekkel együttműködve az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A § (2) bekezdése szerinti 
épített környezet alakítása és védelme, 
- a helyi önkormányzattal együttműködve az Mötv. 13. § (1) 11. pontja szerinti helyi 
környezet- és természetvédelem. 
 

7.2. Az alapítvány nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is 
részesülhessen. 

7.3. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító 
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósításával közvetlenül 
összefüggően, és e tevékenységek megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. Az 
alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

7.4. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 
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7.5. Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 
alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 

7.6. Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével lehet. Az alapítványhoz 
olyan személy csatlakozhat, amelynek az alapítvány alapcéljaihoz hasonló alapcéljai 
vannak és ezek megvalósítása érdekében folytat tevékenységet. A csatlakozásról az 
alapítók együttesen döntenek. A csatlakozó a csatlakozást követően gyakorolja az alapítói 
jogokat. 

7.7. Az alapítvány vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, 
illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

7.8. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.  

7.9. Az alapítvány váltót, illetve más hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 
ki. 

7.10. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártpolitikai tevékenységet nem 
támogathat. 

7.11. Az alapítvány közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 
rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni. 

8. Az alapítvány működése: 

8.1. Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a kuratórium. A kuratórium 
tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. 
A kuratórium feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség 
esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatal, 
illetve kezdeményezése.  

 
A kuratórium tagjainak száma: 5 fő  

  
 Elnök:  Bobály János   7300 Komló, Gárdonyi G. u. 20/C. 

Tagok: Simon Andrásné 7300 Komló, Függetlenség u. 26.,  
   Szarka Elemér  7300 Komló, Berek u. 1/A. 
   Götzerné Páva Mária 7300 Komló, Berek u. 1/G. 
   Horváth Lászlóné 7300 Komló, Borbála u. 3. 
    
A kuratóriumi tagokat és az elnököt az alapítók együttesen jelölik ki határozatlan időtartamra. 
Az alapítók és közeli hozzátartozóik, illetve az alapítókkal bármilyen érdekeltségi 
jogviszonyban állók nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag lemondásával, halálával, közügyek gyakorlásától 
történő eltiltása és cselekvőképtelenné válása esetén, illetve az alapítványi célok 
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapító általi visszahívással.  
 
8.2. A kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed az alábbiakra: 
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 -  az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,  
- döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról,  
- közhasznúsági jelentés elfogadása, 
- az alapítványi célok megvalósítása érdekében feladatok meghatározása és 

végrehajtás megszervezése, pályázat benyújtása, sikeres pályázat esetén az elnyert 
támogatás felhasználásáról való döntés, 

    - az éves pénzügyi beszámoló és a következő évi költségvetés elfogadása. 
 

8.3. A kuratórium feladatainak ellátását Komlói Közös Önkormányzati Hivatal meghatározott 
ügyintézője segíti. 

8.4. A kuratórium adminisztratív, titkári feladatainak ellátására tagjai közül titkárt választ. 

8.5. A kuratórium valamennyi tagja feladatát ellenszolgáltatás nélkül látja el. Szükséges 
költségeiket a kuratórium döntése alapján az alapítvány vagyonából kell fedezni. 

8.6. Nem lehet e közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két 
évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A tilalom az e pontban felsorolt módon megszűnt közhasznú szervezet megszűnését 
követő három évig áll fenn.  

8.7. A vezető tisztségviselő vagy erre jelölt bejelenteni köteles az érintett közhasznú 
szervezetnél, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

8.8. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

8.9. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

8.10. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerős 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

8.11. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

8.12. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
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8.13. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 
tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 

8.14. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító 
okirat eltérő rendelkezése semmis. 

8.15. A kuratórium elnöke és tagjai nyilatkozatukkal igazolják, hogy velük szemben 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve bejelentési kötelezettségüket tudomásul 
veszik. 

8.16. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi 
személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és 
számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést 
biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult 
által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 

8.17. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, 
ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát 
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak 
tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás 
megadására. 

8.18. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a 
jogi személlyel szemben. 

8.19. Az alapítvány nevében az elnök, akadályoztatása esetén a titkár jogosult egy személyben 
eljárni. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre, utalás indítására, készpénz 
felvételére és aláírásra a kuratórium elnöke és titkára külön-külön jogosult. 

8.20. Az elnök az alapítvány nevében önállóan jár el, jogosult az alapítvány jegyzésére, mely 
akként történik, hogy az elnök az alapítvány kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy 
nyomtatott neve fölé önállóan írja nevét. 

8.21. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként össze kell hívni. Az 
ülések nyilvánosak, mely nyilvánosság kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. A tárgyidőszakban beérkezett pályázatokat a negyedév utolsó hónapjának 
utolsó hetében el kell bírálni. A pályázatok beérkezésének határideje a negyedév utolsó 
hónapjának 15. napja. 

8.22. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet 
előterjesztő tag is összehívhatja. 

8.23. A pályázók által vállalt feltételek ellenőrzését Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozói vagy Komló Város Önkormányzatának költségvetési intézményei munkatársai 
látják el. Az ellenőrzés tapasztalatairól a megbízott munkatársak évente legalább egy 
alkalommal jelentést készítenek a kuratórium részére. 
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8.24. A kétharmados többségi döntést igénylő eseteket kivéve a kuratórium határozatképes, ha 
tagjainak több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő kuratóriumi 
tagok több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). Minden tagot egy 
szavazat illet meg, szavazategyenlőség esetén a kérdést ismét szavazásra kell 
bocsátani és az esetleges újabb szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell 
tekinteni. A kuratórium a döntéseit nyílt szavazással hozza meg.  

8.25. A megválasztott kuratóriumi tagok kétharmadának azonos tartalmú szavazata szükséges 
az alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos döntésen túl a kuratórium bármely 
tagja elleni bizalmatlansági indítvány elfogadásához. Az indítványt írásban, a tagok 
legalább 20 %-ának kell előterjeszteni. Az indítványt az előterjesztéstől számított 8 napon 
belül tárgyalni kell. 

8.26. A döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

8.27. Az elnök feladata az alapítvány törvényes működésének operatív irányítása. Összehívja a 
kuratórium üléseit, végrehajtja, illetve végrehajtatja annak határozatait, gondoskodik a 
jogszabályban előírt számviteli, könyvviteli rend kialakításáról. 

8.28. A kuratórium által hozott döntésekről az elnök nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell a döntés számát, keltét, hatályát, tartalmát, a szavazati arányt, a 
nyilvánosságra hozatal módját.  

 
8.29. A határozat hatályon kívül helyezése iránti eljárás: 
 

- A jogi személy tagja, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok 
gyakorlója, a jogi személy vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja 
kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei által hozott 
határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő 
okiratba ütközik. 

 
-  A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc 

napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a 
határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A 
határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem 
indítható. 

-  Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával 
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt 
szavazott a határozat mellett. 

-  Ha a határozatot a jogi személy vezető tisztségviselője támadja meg, és a jogi 
személynek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy 
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képviseletét elláthatná, a perben a jogi személyt a felügyelőbizottság által kijelölt 
felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a jogi személynek nincs felügyelőbizottsága, 
vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a 
jogi személy perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. 

-  A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat 
végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes 
kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő 
végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem 
bocsátható ki. 

8.30. A kuratórium üléseire a meghívó kiküldése a titkár feladata. A meghívót a napirend 
közlésével az ülést megelőzően legalább 15 nappal igazolható módon a tagoknak meg 
kell küldeni. 

8.31. A kuratórium üléseit az elnök, távollétében a titkár vezeti. A titkár gondoskodik a 
kuratórium ülésén a jegyzőkönyv vezetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
jelenlévőket, a napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazati arányt, továbbá a 
meghozott döntést. A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár, valamint egy kuratóriumi tag 
írja alá. 

8.32. A kuratórium döntéséről az elnök az érintettet 15 napon belül igazolható módon írásban 
tájékoztatja. 

8.33. A kuratóriumnak azon tagja, aki három egymást követő, szabályszerűen összehívott 
ülésen alapos indok nélkül (betegség stb.) nem vesz részt, úgy tekintendő, hogy az 
alapítványi célok megvalósulását veszélyezteti, ezért a kuratórium erre vonatkozó jelzése 
alapján az alapítók a tagot visszahívják. A visszahívott tag pótlásáról az alapítók 
kötelesek gondoskodni. 

9. Az alapítványi vagyon  

9.1. Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon 
kell kezelni és felhasználni. 

 
9.2. Az alapító és a csatlakozó, valamint ezek jogutódja az alapítvány részére juttatott vagyont 

nem vonhatja el és nem követelheti vissza. 
 
9.3. Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, az alapítványhoz 

csatlakozó adományozók által meghatározott, a kuratórium által elfogadott feltételek 
keretei között a kuratórium dönt. A kuratórium pályázat útján anyagi juttatást nyújthat 
minden, az alapítványi cél megoldását elősegítő tevékenységre. A pályázatok kiírása, 
elbírálása, ezek nyilvánosságának biztosítása a kuratórium feladata. 

 
9.4. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes 

körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre 
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás 
alapjául nem szolgálhat. 

9.5. Az alapítók az alapítvány létrejöttét követő 30 napon belül az alapítvány rendelkezésére 
bocsátják az alábbi vagyont: 
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Komló Város Képviselő-testülete:   100.000.- Ft 
  (21/1991.(II.27.)KTH sz. hat. c./pont) 
  Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület    30.000.- Ft 

9.6. Az alapítvány vagyon részévé válnak a későbbiekben az alapítványhoz csatlakozó bel- és 
külföldi jogi és természetes személyek, társaságok, közösségek feltétel nélküli, valamint 
a kuratórium által elfogadott feltételhez kötött, meghatározott célra rendelt pénzbeli és 
dologi adományai. 

 
9.7. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve 

vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja 
nyilván. 

 
10.   Beszámolási kötelezettség, az alapítvány nyilvánossága és közhasznú működésének 
feltétele 

 
10.1. A kuratórium az alapítvány tevékenységéről az alapítóknak évente beszámolni köteles. 

Az alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót és közhasznúsági jelentést a 
kuratórium elnöke készíti elő, amelyeket a kuratórium ülésén megtárgyal és elfogadása 
után az alapítók rendelkezésére bocsátja. Az éves beszámoló elfogadásáról a kuratórium 
egyszerű többséggel dönt.  

10.2. A kuratórium által megtárgyalt és elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági 
mellékletet - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az 
adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell 
helyezni és közzé kell tenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és 
tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

A letétbe helyezés és közzététel során a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben szabályozottak szerint kell 
eljárni és a Civil Információs Portál számára a beszámolóval és a közzététellel 
kapcsolatos adatok lekérdezését lehetővé kell tenni.   

A beszámolóval kapcsolatban egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint annak 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet  előírásait kell alkalmazni. 

10.3. A beszámoló és a jelentés közzétételéről az elnök legkésőbb a tárgyévet követő év június 
30-ig köteles gondoskodni. 

10.4. Az alapító okiratról, annak módosításáról, a kuratóriumi ülésekről és döntésekről, a 
szervezet működéséről és szolgáltatásai igénybevételének módjáról, a pályázatok 
meghirdetéséről, a megítélt támogatás címzettjeiről és a támogatás összegéről, továbbá az 
alapítvány éves tevékenységről készült beszámolóról és a közhasznúsági jelentésről az 
elnök Komló Város honlapján (www.komlo.hu) és a Komlói Kirakat c. újságban Komló 
Város Önkormányzata részére biztosított sajtófelületen, 15 napon belül tájékoztatja a 
nyilvánosságot. 

10.5. Az alapítvány és a kuratórium működésével kapcsolatos iratokba, így különösen a 
döntések nyilvántartásába, jegyzőkönyvekbe, beszámolókba, az éves közhasznúsági 
jelentésbe az alapítvány székhelyén a titkárral előre egyeztetett időpontban bárki 
betekinthet, illetőleg abból a kuratórium elnökétől szóban vagy írásban tájékoztatást, saját 
költségére másolatot kérhet. 
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10.6. Az alapítvány feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 

(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, 
illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a 
külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti 
törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

 
11.  Az alapítói jogok gyakorlása 
 

11.1. Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait 
véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító által az alapító okiratban 
kijelölt személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja. 

 
11.2. Az alapítók az alapítói jogokat együttesen, de nem testületben gyakorolják. Az alapítók 

alapítói joggyakorlással kapcsolatos döntéseit az alapítók mindenkori képviselői hajtják 
végre.  

 
12. Az alapítvány megszűnése: 
 

12.1 . Az alapítvány határozatlan időre alakul. Megszűnés esetén az alapítványi vagyon csak 
kulturális és művelődési, oktatási célokra használható. Az alapító az általa juttatott 
vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy 
hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet 

 
12.2 . A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha 

az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy 
ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, 
egyesület a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 

 
12.3  Az alapítvány megszűnik, ha 

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy 
más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 
tevékenységet. 

12.3. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 
 
12.4. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat 

gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a 
megszűnési ok bekövetkeztét közli a könyvvizsgálóval is. 

 
12.5. Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc 

napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó 
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes 
voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel 
szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 

 
13. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben 2013. évi V. tv. (Ptk.) és az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai és a vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkor 
hatályos rendelkezései az irányadók. 
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14. Az alapító okirat és annak módosítása a Pécsi Törvényszéknél bejegyzésre köteles. A 
bejegyeztetésről a kuratórium titkára gondoskodik. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba 
vételével jön létre, az alapító okirat módosítása a bírósági nyilvántartáson történő átvezetéssel 
hatályosul. Az alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre 
emelkedése napján kezdheti meg. 

 
Komló, 1991. április 2. 

Az alapítók nevében: 

 
Komló Város Képviselő-testülete Honismereti és Városszépítő Egyesület 

 Tóth József s.k. Sarkadi László s.k. 
 polgármester elnök 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a 75/2011. (V.5.), 123/2011. (VI.23.), az 55/2014. (V.15.), valamint a 40/2017. 
(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat és ……………..napján kelt választmányi döntés 
alapján egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 
 
Komló, 2017. …….. 
 
Az alapítók nevében: Az alapítók nevében: 
 

                                                                     
 

 Polics József Szarka Elemér 
 polgármester Komlói Honismereti és 
  Városszépítő Egyesület 



 39

 



 40

  



 41

 



 42

 



 43

 



 44

 



 45

 



 46

 



 47

 



 48

 



 49

 



 50

 



 51

 



 52

 



 53

 



 54

 



 55

 



 56

 



 57

 



 58

 



 59



 60

Közhasznúsági melléklet 

 1. A szervezet azonosító adatai  
név: Komló Városért Alapítvány 
székhely: Komló, Városház tér 3. 
bejegyző határozat száma: 20516/1991.13 
nyilvántartási szám: 172/2011 
képviselő neve: Bobály János 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 
bemutatása  

Komló város kulturális életének kiteljesítését elősegíteni, elsődlegesen hagyományok, 
nagyhírű rendezvények, találkozók támogatásával. A város történetével, 
hagyományaival foglalkozó, kulturális rendezvényekhez kapcsolódó, illetve egyéb 
irodalmi, művészeti munkák kiadásának támogatása, terjesztése. A város építészeti és 
műemlékeinek megőrzése, fenntartásuk elősegítése, műalkotások létrehozása. 
Környezeti, természeti értékek megőrzésében közreműködés. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)  

közhasznú tevékenység megnevezése:  

Kodály Gyermekkórus kanadai Powell Rivel kórusversenyre 
való utazása támogatása 
Komló Belvárosi Nyugdíjas Nőklub 35 éves jubileumi 
ünnepségének támogatása 
Díszítőművészeti Műhely Kis Jankó Bori Hímzéspályázaton 
való részvétele támogatása 
Pöndöly Néptánc- és Hagyományőrző Egyesület Barótra 
való utazása támogatása 
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület, a Komlói 
Nyugdíjas Egyesület és a Magyar Vöröskereszt Komlói 
Szervezete „Virágos Komló 2016” mozgalom támogatása  
MBSZ Komlói Nyugdíjas Bányász Szakszervezete VIII. 
Komló és Környéke Bányászainak Találkozója rendezvénye 
támogatása 
Tisztelet Komlónak Egyesület III. Komlói Nemzetközi 
Pálinka- és Pogácsa Mustra rendezvénye támogatása 

Komlói Főnix Kamarakórus „Bányászélet versekben, 
dalokban” programját 

R.O.Sz. Komlói Tagszervezete Új Nap Klub karácsonyi 
rendezvényét 

Légúti Betegek Komlói Egyesülete időseknek szervezett 
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karácsonyi rendezvényét 

„Díszítsük föl együtt a város karácsonyfája” programot 
Komló város díszpolgára, Jakab Józsefné által készített 
Hosszúhetény története c. könyv megjelentetését 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,  

TÁMOGATÁSI KÉRELEM KÖZFELADAT 
Kodály Gyermekkórus kanadai Powell Rivel 
kórusversenyre való utazása támogatása 

Hagyományápolás, kulturális 
értékek bemutatása,  

Komló Belvárosi Nyugdíjas Nőklub 35 éves 
jubileumi ünnepségének támogatása 

Hagyományőrzés, kulturális 
értékek megőrzése  

Díszítőművészeti Műhely Kis Jankó Bori 
Hímzéspályázaton való részvétele támogatása 

Népiművészet hagyományainak 
őrzés, kulturális értékek ápolása 

Pöndöly Néptánc- és Hagyományőrző 
Egyesület Barótra való utazása támogatása 

Népi hagyományápolás, értékek 
bemutatása 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület, a Komlói Nyugdíjas Egyesület és a 
Magyar Vöröskereszt Komlói Szervezete 
„Virágos Komló 2016” mozgalom támogatása  

Környezeti, természeti értékek 
megőrzésében közreműködés 

MBSZ Komlói Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezete VIII. Komló és Környéke 
Bányászainak Találkozója rendezvénye 
támogatása 

Hagyományőrzés, és 
hagyományápolás 

Tisztelet Komlónak Egyesület III. Komlói 
Nemzetközi Pálinka- és Pogácsa Mustra 
rendezvénye támogatása 

Népi hagyományőrzés 

Komlói Főnix Kamarakórus „Bányászélet 
versekben, dalokban” programját 

Hagyományápolás 

R.O.Sz. Komlói Tagszervezete Új Nap Klub 
karácsonyi rendezvény támogatása 

Hagyományápolás 

Légúti Betegek Komlói Egyesülete időseknek 
szervezett karácsonyi rendezvényét 

Hagyományőrzés 

„Díszítsük föl együtt a város karácsonyfája” 
programot 

Hagyományápolás, közösségépítés 

Komló város díszpolgára, Jakab Józsefné által 
készített Hosszúhetény története c. könyv 
megjelentetését 

Kulturális értékek őrzése, átadása 

jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  
( VII. fejezet Közhasznúsági jogállás ) 
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A közhasznú tevékenység célcsoportja:  

TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORT 
Kodály Gyermekkórus kanadai Powell Rivel 
kórusversenyre való utazása támogatása 

A fiatalok megismertetése a magyar és 
külföldi zenekultúrával  

Komló Belvárosi Nyugdíjas Nőklub 35 éves 
jubileumi ünnepségének támogatása 

Főként idősebb korosztály 
hasznos szabadidő eltöltése, több 

évtizedes hagyományaik 
megünneplése 

Díszítőművészeti Műhely Kis Jankó Bori 
Hímzéspályázaton való részvétele támogatása 

Különböző korosztály 
megismertetése a népművészettel, 

annak ápolása 
Pöndöly Néptánc- és Hagyományőrző 
Egyesület Barótra való utazása támogatása 

Különböző korosztály találkozása 
és megismertetése a 

népszokásokkal, népi 
hagyományokkal, népviselettel 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület, a Magyar Vöröskereszt Komlói 
Szervezete és a Komlói Nyugdíjas Egy. kérelme 
a „Virágos Komló 2016” városszépítő 
mozgalom szervezéséhez  

A város lakóinak motiválása a 
környezeti, természeti értékek 
megőrzésében, szépítésében 

MBSZ Komlói Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezete VIII. Komló és Környéke 
Bányászainak Találkozója rendezvénye 
támogatása 

A városlakók és meghívott 
vendégek, különböző korosztály 
számára a bányász hagyományok 

őrzése, értékek megóvása 
Tisztelet Komlónak Egyesület III. Komlói 
Nemzetközi Pálinka- és Pogácsa Mustra 
rendezvénye támogatása 

Hagyományőrzés, népszokások 
bemutatása különböző korosztály 

számára 

Komlói Főnix Kamarakórus „Bányászélet 
versekben, dalokban” programját 

Hagyományápolás, közösség 
építés minden korosztály számára 

R.O.Sz. Komlói Tagszervezete Új Nap Klub 
karácsonyi rendezvény támogatása 

Hagyományőrzés, az ünnepek 
tisztelete minden korosztály 

számára 

Légúti Betegek Komlói Egyesülete időseknek 
szervezett karácsonyi rendezvényét 

Hagyományőrzés, az ünnepek 
tisztelete az idős korosztály 

számára 

„Díszítsük föl együtt a város karácsonyfája” 
programot 

Különböző korosztály, a 
legkisebbtől az idősig minden 
korosztály számára az ünnepre 
készülődést 

Komló város díszpolgára, Jakab Józsefné által 
készített Hosszúhetény története c. könyv 
megjelentetését 

Különböző korosztály számára 
kulturális értékek bemutatása, 
átörökítése 
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a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

KÖZHASZNÚSÁGI 
TEVÉKENYSÉGBŐL RÉSZESÜLŐK 

LÉTSZÁM 

Kodály Gyermekkórus kanadai Powell Rivel 
kórusversenyre való utazása támogatása 

Kb. 50 fő 

Komló Belvárosi Nyugdíjas Nőklub 35 éves 
jubileumi ünnepségének támogatása 

Kb. 70 fő 

Díszítőművészeti Műhely Kis Jankó Bori 
Hímzéspályázaton való részvétele támogatása 

kb. 50 fő 

Pöndöly Néptánc- és Hagyományőrző 
Egyesület Barótra való utazása támogatása 

50 fő 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület, a Komlói Nyugdíjas Egyesület és a 
Magyar Vöröskereszt Komlói Szervezete 
„Virágos Komló 2016” mozgalom támogatása 

kb.3000 fő 

MBSZ Komlói Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezete VIII. Komló és Környéke 
Bányászainak Találkozója rendezvénye 
támogatása 

kb.200 fő 

Tisztelet Komlónak Egyesület III. Komlói 
Nemzetközi Pálinka- és Pogácsa Mustra 
rendezvénye támogatása 

200 fő 

Komlói Főnix Kamarakórus „Bányászélet 
versekben, dalokban” programját 

70 fő 

R.O.Sz. Komlói Tagszervezete Új Nap Klub 
karácsonyi rendezvény támogatása 

kb.100 fő 

Légúti Betegek Komlói Egyesülete időseknek 
szervezett karácsonyi rendezvényét 

kb. 150 fő 

„Díszítsük föl együtt a város karácsonyfája” 
programot 

kb. 200. fő 

Komló város díszpolgára, Jakab Józsefné által 
készített Hosszúhetény története c. könyv 
megjelentetését 

kb. 500 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: A közhasznú tevékenységgel  
városunk hagyományainak őrzését, megismertetését, az itt élő és alkotó embereket, 
munkáikat sikerült nem csak bemutatni, de nagyon szép eredményeket is értek el. A 
Kodály Gyermekkórus kanadai kiutazása által megismerhették más népek kultúráját, 
zenéjét, szokásaikat. Környezetük ápolásáért, a jó közérzet javításáért tettek, mely 
nagyon sokat jelent, hogy életük részévé váljon a szép, tiszta környezet. A 
városszépítő mozgalommal motiváltuk az itt lakó polgárokat, hogy virágosítsanak, a 
korábbi évekhez hasonlóan figyeljenek oda házaik rendbetételére. A Pöndöly 
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Néptánc és Hagyományőrző Egyesület bemutatja országhatáron túl a magyar 
népszokásokat, népviseletet, a néptáncot. A bányászhagyományok ápolását végzik a 
nyugdíjas bányászok, őrizve Komló bányász múltját. Hungarikum a magyar pálinka, a 
helyi gazdák által készített pálinkák mustráját bonyolítja a Tisztelet Komlónak 
Egyesület. Az idős emberekből sikerült olyan közösségeket és csoportokat képezni, 
mellyel a magánytól való elszakadást, a közösséghez tartozást, és a tevékeny napok 
hasznos eltöltését erősítik. Az ünnep, a hagyományok, a szeretet elmélyítése és az 
értékek őrzése volt a cél a légúti betegek egyesületének, az idős emberek 
megajándékozásával, színesítve idős napjaikat. az Új Nap Klub hasonlóan az 
előzőhöz, ünnepet vitt a beteg emberek mindennapjaiba. a komlóhoz közeli település 
történetéről készült alkotással kulturális értékeink megőrzése volt a cél a 
Hosszúhetény története c. könyv megjelentetésének.   

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása  

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás 
célja  

FELHASZNÁLT VAGYONELEM 
MEGNEVEZÉSE, FELHASZNÁLÁS 

CÉLJA 

VAGYONELEM ÉRTÉKE 
(FT) 

Kodály Gyermekkórus kanadai Powell Rivel 
kórusversenyre való utazása támogatása 

50.000.- 

Komló Belvárosi Nyugdíjas Nőklub 35 éves 
jubileumi ünnepségének támogatása 

20.000.- 

Díszítőművészeti Műhely Kis Jankó Bori 
Hímzéspályázaton való részvétele támogatása 

20.000.- 

Pöndöly Néptánc- és Hagyományőrző 
Egyesület Barótra való utazása támogatása 

50.000.- 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület, a Komlói Nyugdíjas Egyesület és a 
Magyar Vöröskereszt Komlói Szervezete 
„Virágos Komló 2016” mozgalom támogatása 

85.000.- 

MBSZ Komlói Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezete VIII. Komló és Környéke 
Bányászainak Találkozója rendezvénye 
támogatása 

60.000.- 

Tisztelet Komlónak Egyesület III. Komlói 
Nemzetközi Pálinka- és Pogácsa Mustra 
rendezvénye támogatása 

60.000.- 

Komlói Főnix Kamarakórus „Bányászélet 
versekben, dalokban” programját 

20.000.- 

R.O.Sz. Komlói Tagszervezete Új Nap Klub 
karácsonyi rendezvény támogatása 

30.000.- 
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Légúti Betegek Komlói Egyesülete időseknek 
szervezett karácsonyi rendezvényét 

30.000.- 

„Díszítsük föl együtt a város karácsonyfája” 
programot 

30.000.- 

Komló város díszpolgára, Jakab Józsefné által 
készített Hosszúhetény története c. könyv 
megjelentetését 

45.000.- 

ÖSSZESEN:  500.000.- 

 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása  
Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév*  

FELHASZNÁLT VAGYONELEM 
MEGNEVEZÉSE, FELHASZNÁLÁS 

CÉLJA 

VAGYONELEM ÉRTÉKE 
(FT) 

Komlói Díszítőművészeti Műhely az Országos 
Népművészeti Kiállítás megrendezésre 
beküldött pályamunkák elkészítése 

30.000.- 

Nyugdíjas Könyvbarát Kör fennállása 30 éves 
évfordulója alkalmából „Boldog pillanatok” c. 
kiadvány megjelentetése 

50.000.- 

Komlói Nyugdíjas Egyesület kérelme a 
„Virágos Komló 2015” városszépítő mozgalom 
szervezéséhez 

60.000.- 

Légúti Betegek Komlói Egyesülete karácsonyi 
programját, melyen a Boldog Ceferinó Óvoda 
hátrányos helyzetű gyermekeit látták vendégül 

30.000.- 

EFAMI által szervezett „Mecseki 
barangolások” programja támogatása  

55.000.- 

József Attila Városi Könyvtár és Múzeális 
Gyűjtemény Mikulásváró programját 

100.000.- 

Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület 
XXIX. Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő 
Tábor támogatása 

100.000.- 

ÖSSZESEN:  425.000.- 

Az Alapítványt segítő önkéntesek névsora: Bobály János, Szarka Elemér,  Götzerné 
Páva Mária,  Simon Andrásné, Deák Imre, Jégl Zoltán, Balázs József, Bálint László, 
Bálinti Béla János,  Baloghné Fábián Teréz, Balogh László, Radics Kálmán, Krajncz 
Károly, Bogdán Sándor, Both Imréné, Galgóczi István, Burkus Ferenc, Csordás 
István,  Szirmai Ferenc, Morvai László, Szantner József 
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6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  
Tisztség Előző év (0* Tárgyév (2)*  

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  
Összesen:  

1. 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók ( Ezer 
Ft-ban) 
Alapadatok         Előző év (2015.) *       Tárgyév 
(2016.) B. Éves összes bevétel     1.196  508  

ebből:  
C. a személyi jövedelemadó meghatározott       18      6  
részének az adózó rendelkezése szerinti  
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg   D. 
közszolgáltatási bevétel  
E. normatív támogatás  
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a   
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás  
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]    1.178  502 
FI. Összes ráfordítás (kiadás)    1.318  657  
I. ebből személyi jellegű ráfordítás      388     0 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai   1.318  657  
K. Adózott eredmény        -122          -149 
L. A szervezet munkájában közreműködő  
közérdekű önkéntes tevékenységet végző  
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes  
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.  
törvénynek megfelelően)  
Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése  
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl±B2)/2>l.000.000,- Ft]                      Nem 
Eetv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0]                         Nem 
Ectv. 32. § (4) c,) [(Il+I2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25]   Nem  
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése  
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)(GI+G2)>=0,02]    Nem   Ectv. 32. § (5) b) 
[(J1+J2)(HI+H2)>=0,05]    Igen   Ectv. 32. § (5) c) 
[(L1+L2)/2>=10 fő]     Nem   

 
 
A polgármester sok sikert kívánt Horváth Lászlónénak az alapítványi munkában. 
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10. sz. napirend 

 
Szabó István egyéni vállalkozó támogatási szerződésének kedvezményezett részéről 
történő felmondása  
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott:  Szabó István  kedvezményezett 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  visszaérkezett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

41/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta Szabó 
István egyéni vállalkozó támogatási szerződés felmondására irányuló nyilatkozatát. 
 

1. A képviselő-testület Szabó István egyéni vállalkozó (székhely: 7300 Komló, Berek utca 
1/e.) 2015. november 4-én megkötött munkahelyteremtés támogatási szerződésének a 
kedvezményezett részéről történő felmondását elfogadja, és a támogatási szerződést 
megszűntnek tekinti azzal, hogy Szabó István 15 napon belül kamatmentesen köteles 
visszafizetni a támogatás teljes összegét, 1.125.000,- Ft-ot, azaz 
egymillió-százhuszonötezer forintot az önkormányzat részére.  

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

11. sz. napirend 
 

A VIP-GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Bogdán Dávid ügyvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a munkahelyteremtés támogatási rendeletnek megfelelően került 
előkészítésre a határozati javaslat.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

42/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
VIP-GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

2. A képviselő-testület a VIP-GLOBAL Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9.) 
kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 
7/2014. (V. 16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján 
„munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén 
vissza nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt. 
A munkahelyteremtési támogatás összege: 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint. 

 
3. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben 

foglalt 3 fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására 
használhatja fel.  
 

4. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a 3 fő 
foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum benyújtását követően 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének folyósítási feltétele a kapcsolódó 
beruházás megkezdésének dokumentumokkal történő igazolása. Az utolsó részlet 
folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének igazolása.  

 
5. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 

beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 

 
6. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 

2017. március 30. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 2 főhöz képest a 
munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 3 fő teljes 
munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott  munkavállalóval 
növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított 12 hónapon keresztül fenntartani.  

 
7. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 

szerződés megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető 
pénzintézetéhez nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a 
számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet 
kedvezményezett általi megszegése esetén- köteles a jogosulatlanul igénybe vett 
munkahelyteremtési támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat 
javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. 

 
A munkahelyteremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.1. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
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Határid ő:  2017. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 
 

12. sz. napirend 
 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő távhő közszolgáltatási szerződés  
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József bízik benne, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötésével továbbra is jól 
működik majd a rendszer, valamint ennek köszönhetően a pályázati lehetőségek is megnyílnak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

43/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő 
közszolgáltatási szerződés című pályázati felhívásáról szóló előterjesztést. 
 

2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Komló Város Önkormányzata távhő 
közszolgáltatási szerződés kössön a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel, egyúttal a 
közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, illetve a 
szerződéskötéssel kapcsolatban esetlegesen szükséges további nyilatkozatok 
megtételére. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, Városház tér 3., 
törzsszám: 724100, adószám: 15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester mint a 
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Komló településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásáért és a 
távhőszolgáltatási közfeladat ellátásáért felelős szervezet (a továbbiakban: Önkormányzat) 
  

másrészről a Komlói Fűtőerőmű Zrt. (Komló, Bem J. u. 24. Cg.02-10-060315, adószám: 
13565956-2-02 képviseli: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök) mint közszolgáltató (a 
továbbiakban: Közszolgáltató); együtt: Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
  
  

PREAMBULUM  
 
(A) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv.”) 
13.§ (1) bekezdésének 20. pontja szerint a távhőszolgáltatás a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe 
tartozik. Komló város területén a távhőszolgáltatás ellátását a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
biztosítja. A szolgáltatóval Komló Város Önkormányzat korábban nem kötött külön 
közszolgáltatási szerződést. A gazdasági társaság 100%-os önkormányzati tulajdon, melynek 
létrehozásával az alapító kifejezett célja a távhőszolgáltatás mint önkormányzati kötelező 
feladat ellátása volt. Komló Város Önkormányzat jelenleg a távhőszolgáltatás közfeladatot az 
engedéllyel rendelkező, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságán keresztül 
biztosítja. 
 
(B) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Tszt”) 12.§ (1) bekezdése alapján a 
távhő termelése és szolgáltatása engedélyköteles tevékenységnek minősül. A Tszt. 6.§ (1) 
bekezdése értelmében az Önkormányzat engedélyes útján köteles biztosítani a 
távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.  
 
(C) Közszolgáltató mint engedélyes jelenleg a Magyar Energia Hivatal által kiadott 85/2012. 
számú működési engedély alapján látja el Komló város területén a távhőszolgáltatási és a 
Magyar Energia Hivatal által kiadott 94/2006. számú távhőtermelői engedély alapján a 
távhőszolgáltatási célú távhőtermelői tevékenységet.  (Természetesen ezen feladatokat 
alapítása óta megszakítás nélkül ellátta a Közszolgáltató, folyamatosan megújított engedélyek 
alapján.) A működési engedélyek jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét 
képezik.  

(D) A 2014-2020 programozási időszakban, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) keretében lehetőség nyílik a távhőszolgáltatást végző vállalkozások részére 
a távhő rendszerek fejlesztéséhez, energiahatékonyságának javításához, megújuló 
energiaforrások felhasználásához, közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási 
kategóriában elnyerhető támogatási pályázatok benyújtására. 

(E) A közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási kategóriában elnyerhető 
támogatásoknak meg kell felelniük a 2012/21/EU bizottsági határozat (az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról – HL L 7., 2012.1.11.3-10.o.,a 
továbbiakban „Bizottsági Határozat”) előírásainak. 

(F) Az eredményes pályázat feltétele, hogy az adott pályázat benyújtásakor a támogatást 
igénylő Közszolgáltatónak határozott időre, de legalább a projekt fizikai befejezését követő 5 
és legfeljebb 10 naptári évre szóló időszakra a 2012/21/EU bizottsági határozatban 
foglaltaknak megfelelő tartalommal közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie.  
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(G) Felek a pályázati felhívások szerinti feltételeknek való megfelelőség érdekében, jelen 
közszolgáltatási szerződést („Szerződés”) kötik. 

I. fejezet: 
ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK 

 
1. A szerződés tárgya 

Felek jelen Szerződésben, a távhőszolgáltatás mint közszolgáltatás Közszolgáltató általi 
ellátásának a Bizottsági Határozat követelményeinek megfelelő feltételeit rögzítik.  

2. Felek nyilatkozatai 
 

2.1. Önkormányzat nyilatkozata 
 

2.1.1. Önkormányzat kijelenti, hogy a magyar jogszabályok alapján létrejött és 
működő települési önkormányzat.   

 
2.1.2. A Tszt. 6. § (1) bekezdése alapján Önkormányzat törvényben előírt 

kötelezettsége Komló településen a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények 
távhővel való ellátásának biztosítása, amelynek engedélyes útján köteles eleget 
tenni. 

 
2.2. Közszolgáltató nyilatkozata 

 
2.2.1. Közszolgáltató kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint létrejött, 

bejegyzett, zártkörűen működő részvénytársaság formában működő gazdasági 
társaság. Közszolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, 
felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt. Közszolgáltató jelen szerződés 
aláírásakor 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonata jelen szerződés 2. számú 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 
2.3. Felek együttes nyilatkozata 

 
2.3.1. Felek rögzítik, hogy Önkormányzat Közszolgáltató részére semmilyen 

formában, sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújt az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződés („EUMSz”) 107. cikke (1) bekezdése szerinti állami 
támogatásnak minősülő támogatást, vagy az EUMSz 106. cikke (2) bekezdése 
szerinti, közszolgáltatással járó ellentételezést, vagy más előnyt. E körben rögzítik 
felek, hogy az önkormányzatot nem terheli a Közszolgáltatónál esetlegesen 
felmerülő veszteség kiegyenlítési/ellentételezési kötelezettség. 

 
2.3.2. Felek kijelentik továbbá, hogy Közszolgáltató a Szerződés hatályba lépésekor 

az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet szerinti távhőszolgáltatási támogatás összegén 
kívül más jogcímen állami/önkormányzati támogatásban, kedvezményben nem 
részesül a távhőszolgáltatói és az ezzel összefüggő távhőtermelői feladatok 
vonatkozásában. 

 
2.3.3. Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatást igénybe vevő felhasználók által fizetett 

szolgáltatási díj, illetve a távhőszolgáltatás csatlakozási díja nem minősül az 
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Önkormányzattól átengedett bevételnek, így e díjbevétel nem minősül 
közszolgáltatással járó ellentételezésnek sem.   
 

2.3.4. Felek ennek megfelelően, jelen szerződést kizárólag a közszolgáltatásért járó 
ellentételezés támogatási kategóriában elnyerhető támogatásokra vonatkozó 
pályázati lehetőségeken való részvétel érdekében kötik meg. 
 

2.3.5. Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatás ellátásához szükséges, meglévő 
távhőtermelő és távhőszolgáltatást biztosító létesítmények, berendezések a 
Közszolgáltató tulajdonát képezik. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a 
pályázatokon elnyert támogatással megvalósuló beruházásokat a 158/2016. 
(VI.13.) Korm. rendelet szerinti módon végzi, és a beruházás eredményeként 
létrejövő eszközöket saját könyveiben aktiválja. 

 
2.4. A Szerződés hatályba lépése, időtartama 

 
2.4.1. Jelen Szerződés az aláírásának napján lép hatályba, és 10 éves időtartamra szól. 
 
2.4.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződés időtartama alatt 

olyan projekt megvalósításához nyer támogatást Közszolgáltató, amelynek 
fenntartási időszaka a jelen Szerződés lejártát követő időpontra esik, Felek a jelen 
Szerződés lejárta előtt legkésőbb hat hónappal – feltéve, hogy jogszabály azt nem 
tiltja – legalább az érintett projekt fenntartási időszakának végéig, de legfeljebb 
10 évvel meghosszabbítják jelen Szerződés időtartamát, vagy újabb, legalább a 
fenntartási időszak végéig, de legfeljebb 10 évre szóló közszolgáltatási szerződést 
kötnek.  

 
2.4.3.Felek rögzítik, hogy amennyiben a 2.4.2. pont szerinti szerződés-hosszabbításra, 

vagy új szerződés megkötésére jogszabályi, vagy uniós előírások következtében 
nem kerülhet sor, Közszolgáltató maga viseli az adott projekthez kapcsolódó 
fenntartási kötelezettség esetleges megszegése miatti szankciókat. 

 
 

II. Fejezet: 
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS ANNAK 

ELLENTÉTELEZÉSE 
 

3. A közszolgáltatási kötelezettség 
 

3.1. A közszolgáltatási kötelezettség jellege 
 

3.1.1. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató jelen szerződés szerinti közszolgáltatási 
kötelezettsége kizárólag a távhőszolgáltatási és az ezzel összefüggő távhőtermelői 
feladatokra terjed ki.  

 
3.1.2. A közszolgáltatás ellátásnak részletes feltételeit és közszolgáltató 

kötelezettségeit a Tszt. és az annak végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) Korm. 
rendelet („kormányrendelet”) – különös tekintettel e rendelet 3. számú mellékletét 
képező távhőszolgáltatási közüzemi szabályzatra – továbbá az önkormányzat 
képviselőtestületének 34/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete „ a 
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távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről”, valamint a tevékenység végzésére 
jogosító működési engedélyei és a Közszolgáltató Üzletszabályzata határozza meg.  

 
3.2. A közszolgáltatási kötelezettség időtartama 

 
3.2.1. Felek a Határozat követelményeinek betartása érdekében megállapodnak abban, 

hogy Közszolgáltató jelen Szerződés teljes időtartamán belül köteles a 
közszolgáltatást, a jelen Szerződés 1. melléklete szerinti működési engedélyben 
meghatározott ellátási területen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
folyamatosan működtetni és fenntartani. 
 

3.3.  A Közszolgáltató által végzett közszolgáltatással érintett vállalkozások és terület 

3.3.1. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató által ellátandó, jelen Szerződés tárgya 
szerinti távhőszolgáltatás végzésére jogosító és jelen szerződés 1. számú 
mellékletét képező működési engedélyben rögzített ellátási területen, más 
gazdálkodó szervezet mint távhőszolgáltatás végzésére jogosult engedélyes nem 
működik. 

3.3.2. Felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató által távhőszolgáltatással ellátandó 
terület megegyezik az e tevékenység végzésére jogosító és jelen szerződés 1. 
számú mellékletét képező távhőszolgáltatási működési engedélyben 
meghatározott ellátási területtel. 

3.3.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Közszolgáltató által 
távhőszolgáltatással ellátandó, az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó terület 
a működési engedélyben módosul, úgy a módosított vagy új működési engedéllyel 
a jelen Szerződés 1. számú melléklete automatikusan kiegészül. 

 
3.4.  A Közszolgáltatót megillető kizárólagos jog 

 
3.4.1. Felek megállapítják, hogy Közszolgáltatónak a működési engedélyben 

meghatározott ellátási területen a Tszt. 16.§ (2) bekezdése alapján kizárólagos 
joga áll fenn a távhőszolgáltatásra, amely a működési engedély a Tszt. 20.§-a 
szerinti visszavonásáig, illetve más engedélyes kijelöléséig tart.  
 

3.5. Értesítés 
 

3.5.1. Közszolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles 
Önkormányzatot tájékoztatni: 

 
- bármely olyan eseményről, amely veszélyezteti a jelen szerződés szerinti 

közszolgáltatás teljesítését, 
- a Közszolgáltató tevékenységével összefüggő környezetvédelmi jogszabályi 

előírások lényeges változásairól, 
- a tudomására jutó olyan jogszabályi változásokról, amelyek a jelen 

szerződés módosítását teszik szükségessé. 
 

3.6. Közreműködők, alvállalkozók igénybevétele 
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3.6.1. Közszolgáltató közreműködők, alvállalkozók igénybevételére a rá irányadó 
jogszabályok szerint jogosult.  

 
3.6.2. Közszolgáltató az általa bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők teljesítéséért 

úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.  
 

3.6.3. Közszolgáltató az alvállalkozók és egyéb közreműködők által okozott károkért 
teljes helyállási kötelezettséggel tartozik.   

 
3.7.  A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai 

 
3.7.1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely a jelen szerződés aláírásának időpontja után következett 
be. 

 
3.7.2. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 

munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, 
előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, 
és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni. 

 
3.7.3.  Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie 

annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

 
3.7.4. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan körülmények, különösen vis maior 

események fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, 
azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető 
időtartamát és valószínű hatását. Ha az Önkormányzat írásban másképp nem 
rendelkezett, a Közszolgáltatónak folytatnia kell a jelen szerződés szerinti 
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen 
megvalósítható. 

 
4. A közszolgáltatás ellentételezése, közszolgáltatási kötelezettség teljesítése 
 

4.1. A pályázaton elnyert, közszolgáltatással járó ellentételezés kiszámítása 
 

4.1.1. Felek rögzítik, hogy a pályázaton elnyert, közszolgáltatással járó ellentételezés 
formájában megítélt támogatás kiszámítására az adott pályázat útmutatója szerint 
kerül sor.  
 

4.1.2. A közszolgáltatással járó ellentételezésként az állam vagy az Önkormányzat 
által, vagy az állami/önkormányzati erőforrásokból bármilyen formában megítélt 
kedvezmény (támogatás) éves összege és az adott pályázatban elnyert támogatás 
éves összege együtt sem érheti el a 15 millió euró összeget.  
 

4.1.3. Az ellentételezés éves összegét a Bizottsági Határozat 5. cikke szerint kell 
megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás 
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ellátásának nettó költségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátáshoz 
kapcsolódó, sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. 
 

4.1.4. Nem tartozik a közszolgáltatással járó ellentételezés fogalomkörébe a 
közszolgáltatás igénybe vevői által megfizetett szolgáltatási díj, függetlenül attól, 
hogy azt hatósági árként állapítják-e meg. 
 

4.1.5. Közszolgáltató a figyelembe vehető költségek körében, a pályázat keretében 
tervezett beruházás teljes bekerülési költségét figyelembe veszi, az ésszerű 
nyereség a pályázati felhívásban meghatározottak szerint, a közszolgáltatással 
összefüggő saját tőkére vetítetten a 6 %-os mértéket nem haladja meg. 
 

4.1.6. Közszolgáltató a költségek fedezetéül az alábbi bevételeket veszi figyelembe: 
- a közszolgáltatásból származó teljes bevétel. 
 

4.1.7. Amennyiben Közszolgáltató a Bizottsági Határozat 5. cikkének (9) bekezdése 
értelmében a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, 
akkor az általános közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól 
elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek 
elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső 
tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a 
közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre 
nem adható ellentételezés.  
 

4.1.8. Közszolgáltató kijelenti, hogy a pályázat keretében esetlegesen elnyert 
beruházási támogatás kiszámításához a közszolgáltatás költségeit és ráfordításait 
az egyéb tevékenységek költségeitől és ráfordításaitól elkülönítetten, a 
közszolgáltatással és az egyéb tevékenységekkel egyaránt összefüggő 
költségeket és ráfordításokat pedig a számviteli politikájában meghatározott 
költségfelosztás szabályai szerint, a közszolgáltatásra, eső mértékben veszi 
figyelembe.  
 

4.1.9. Közszolgáltató minden eszközt és forrást, bevételt és ráfordítást a számviteli 
törvény szerint meghatározott számviteli politikában rögzített, egységes és 
következetes számviteli elszámolás alapján tart nyilván olyan módon, hogy az 
egyes tételek közszolgáltatási tevékenységhez való hozzárendelésének módszere 
egyértelműen megállapítható legyen.  
 
A pályázaton elnyert támogatással megvalósított beruházásokból származó 
költségmegtakarítás felhasználása, és annak ellenőrzése. 

 
4.2.1. A pályázaton elnyert támogatással megvalósított beruházásokból származó, a 

Közszolgáltatónál jelentkező, egyéb, a projektet terhelő költségekkel 
csökkentett nettó költségmegtakarítást a lakossági távhőszolgáltatási díjat 
terhelő költségek megállapításánál csökkentő tényezőként a Közszolgáltató 
köteles figyelembe venni. E kötelezettségéről és annak teljesítéséről a Tszt. VII. 
fejezetében előírtak szerinti ár-megállapítási eljárásban köteles a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt („Hivatal”) tájékoztatni. A 
ténylegesen elért költségmegtakarítás kiszámítására az adott pályázat 
útmutatójában meghatározott számítási módszert kell alkalmazni. 
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4.2.2. Közszolgáltató köteles a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés 

jóváhagyásától számított 5. év végéig, a távhőszolgáltatás díjának változásairól 
az adott projektben illetékes Irányító Hatóságot írásban tájékoztatni. A 
tájékoztatás kötelező melléklete a támogatással megvalósult beruházásokból 
származó költségmegtakarítás felhasználására vonatkozó kötelezettség 
teljesítéséről szóló, a Hivatal által kiadott igazolás. 
 

4.2. A Közszolgáltató gazdálkodása, a gazdálkodási adatok nyilvánossága 
 
4.3.1. Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a jelen 

Szerződéssel vállalt közszolgáltatás folyamatosan, maradéktalanul biztosított és 
finanszírozható legyen. 

 
4.3.2. A közszolgáltatáson kívül végzett, egyéb tevékenységből származó veszteség a 

közszolgáltatás díját nem terhelheti. 
 

4.3.3. Közszolgáltató minden tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles az előző 
évi gazdálkodásáról részletes beszámolót készíteni, amely a Számviteli 
törvényben előírtak mellett, a Közszolgáltató számviteli politikájában 
meghatározottaknak megfelelően, elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben 
realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez 
kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és ráfordításokat, a működtetés 
általános költségeit és ráfordításait, és az egyes tevékenységek eredményét. A 
tényadatok alapján Közszolgáltató köteles bemutatni a tervtől való eltéréseket és 
azok okait. 
 

4.3.4. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi 
eszközöknek a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását biztosító 
üzemeltetését és karbantartását elvégezni. 
 

4.3.5. Közszolgáltató köteles legalább a közszolgáltatás ellátását biztosító 
létesítményekre, eszközökre, berendezésekre ésszerű vagyonbiztosítást kötni és 
fenntartani. 

 
4.3.6. A közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközök tekintetében bekövetkezett 

káresemények esetén Közszolgáltató köteles a vagyonbiztosítás alapján 
kifizetett kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve 
pótlására felhasználni mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal 
ésszerűen helyreállítható. 
 

4.3.7. Közszolgáltató eszközein nem alapítható olyan teher (pl. zálogjog, jelzálogjog, 
óvadék, követelés biztosítására irányuló engedményezés vagy bármely más 
szerződés vagy megállapodás, amelynek célja valamely személy 
kötelezettségeinek biztosítása), amely a közszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését veszélyezteti. 

 
4.3.8. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a Tszt. és a Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően köteles gazdálkodási adatainak közzétételére. 
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5. A túlkompenzáció elkerülése, visszafizetése 
 

5.1. Együttműködés 
 
5.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy, a jogszabályokban előírt hatás- és 

feladatkörüket túl nem lépve, teljes körű együttműködésre törekednek az 
esetleges túlkompenzáció elkerülése érdekében. 

 
5.2. Beszámolás 

 
5.2.1. Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az esetleges túlkompezáció 

ellenőrizhetősége érdekében köteles az adott projekt fenntartási időszaka alatt 
évente, legkésőbb az üzleti évet követő év június 15 napjáig elszámolni a 
közszolgáltatás működtetéséből származó bevételekkel, költségekkel és 
eredménnyel, az üzleti évről készült, könyvvizsgáló által felülvizsgált és a 
Közszolgáltató legfőbb szerve által jóváhagyott beszámolónak az illetékes 
Irányító Hatóság részére történő benyújtásával. Az elszámolást tájékoztatás és 
ellenőrzés céljából, Közszolgáltató egyidejűleg köteles Önkormányzat részére is 
megküldeni. 
 

5.2.2. Az Önkormányzat jogosult az elszámolást ellenőrizni vagy megfelelő 
szakemberrel ellenőriztetni és amennyiben az abban foglaltakkal nem ért egyet, 
arról – a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett – jogosult az illetékes 
Irányító Hatóságot írásban tájékoztatni.  
 

5.3. Túlkompenzáció visszafizetése 
 
5.3.1. Ha a Közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően 

meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a 
kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie.  
 

5.3.2. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves 
ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő 
időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. 
 

5.3.3. A Közszolgáltató a támogatásokról olyan elkülönített elszámolást köteles 
vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) 
bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 
 

6. A közszolgáltatási díj megállapításának és érvényesítésének főbb szabályai 
 

6.1. Irányadó szabályok 
 
6.1.1. Felek rögzítik, hogy a távhő termelésére és szolgáltatására vonatkozó árak 

(díjak) megállapítására, és a kapcsolódó információk nyilvánosságra hozatalára 
a Tszt. 57-57./F §-aiban, valamint az 50/2011.(IX.30.) és az 51/2011.(IX.30.) 
NFM rendeletben foglaltak az irányadók. 

 
6.2. Rendeletalkotás 
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6.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat Tszt. 6.§ (2) bekezdése 
szerinti önkormányzati rendeletének tervezetét előzetesen egyeztetik.  

 
6.3. Egyéb ármegállapításra vonatkozó rendelkezés 

 
6.3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a hatósági ármegállapítás hatálya alá nem 

tartozó távhőszolgáltatás árát Közszolgáltató a Tszt. 57.§ (2) bekezdésében 
meghatározott elvek alapján, saját hatáskörben jogosult megállapítani. 

 
6.4. Kötelezettségvállalás 

 
6.4.1. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy rendeletalkotási jogkörében 

eljárva nem hoz olyan döntést, amely a Közszolgáltató által elnyert támogatás 
célját, vagy Közszolgáltató fenntartási időszak alatti kötelezettségeit 
veszélyezteti, vagy meghiúsítja. 

 
7. A közszolgáltatás ellátásának és a Közszolgáltató gazdálkodásának ellenőrzése 
 

7.1. Ellenőrzési jog 
 

7.1.1. A Hivatal a Tszt. 4.§-ban foglaltak szerint ellenőrzi a távhőtermelő és 
távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények, feltételek 
betartását. 
 

7.1.2. Az Önkormányzat jegyzője a Tszt. 7.§ (1) bekezdés c)-d) pontjai alapján 
ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenységét az üzletszabályzatában foglaltak 
betartása szempontjából. 

 
7.1.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Hivatal és a jegyző 

hatáskörét nem érintve jogosult a Közszolgáltató jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítését – saját maga vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni.  

 
7.2. Az önkormányzat által végzett ellenőrzésben való együttműködés 

 
7.2.1. Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel 

(ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni, 
számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges illetve 
jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek ellátásához szükséges 
információt és támogatást megadni.  

 
7.2.2. Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy az 

Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült 
megbízottja útján ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának 
hitelességét és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. 
Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy az Önkormányzat vagy 
megbízottja az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden 
dokumentumot rendelkezésre bocsát. 

 
7.2.3. Az Önkormányzat megbízásából ellenőrzést végző személy jogosult: 
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- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, 
elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban 
meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, azokról 
másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, 

- a Közszolgáltató vezetőjétől és/vagy bármely alkalmazottjától írásban vagy 
szóban felvilágosítást, információt kérni. 

 
7.2.4. Az Önkormányzat megbízásából ellenőrzést végző személy köteles: 

 
- tevékenységének megkezdéséről a Közszolgáltató vezetőjét az ellenőrzés 

megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatni, és megbízólevelét 
bemutatni, 

- jogait oly módon gyakorolni, hogy a Közszolgáltató működését, tevékenységét a 
lehető legkisebb mértékben zavarja, 

- megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe 
foglalni és a jelentéstervezetet, valamint – a Közszolgáltató vezetője által, a 
jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően – a végleges 
jelentést a Közszolgáltató vezetőjének megküldeni, 

- az adott munkaterületen érvényes munkavédelmi előírásokat betartani. 
 

7.2.5. Közszolgáltató vezetője, illetve dolgozója jogosult: 
 

- az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve 
megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést 
megtagadni, 

- az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, 
- az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen vagy 

írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni. 
 

7.2.6. Közszolgáltató vezetője, illetve dolgozója köteles: 
 

- az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, 
- az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, 

felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést 
biztosítani, 

- az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, 
okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni, 

- az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket 
megteremteni, 

- az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről 
Önkormányzatot írásban tájékoztatni. 

 
7.3. Helyszíni ellenőrzés 

 
Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzésre kizárólag – jogszabályokban 
előírt jogosultságok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése esetén ésszerű időpontban 
meghatározott – előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor, és a helyszíni 
ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a 
közszolgáltatási tevékenység Közszolgáltató általi ellátását. 
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III. Fejezet: 
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

 
8. A szerződés módosítása 
 

8.1. Felek a Szerződés időtartama alatt elnyert pályázat esetén csak akkor módosíthatják a 
jelen Szerződést a fenntartási időszak alatt, ha a szerződéskötést követően – a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a 
szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti és a szerződés 
módosításához az adott pályázati konstrukcióban illetékes Irányító Hatóság 
előzetesen, írásban hozzájárult. 

 
8.2. A jelen Szerződés – bármelyik Fél írásbeli kezdeményezésére – csak írásba foglaltan 

módosítható. A módosítást a Felek erre megfelelő felhatalmazással rendelkező 
képviselői írják alá. 

 
9. A szerződés megszűnése 
 

9.1. Jelen szerződés megszűnik: 
 

- a benne meghatározott időtartam lejártával; 
- a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 
- rendkívüli felmondással. 

 
9.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés határozott időtartamra köttetett, rendes felmondás 

útján nem szüntethető meg. 
 
10. A rendkívül felmondás szabályai 

 
10.1. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét 

súlyosan megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a 
szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű 
intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének 
ésszerű határidőn, de legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést 
más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni. 

 
10.2. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem 

teljesíti, a másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát 
követő 6 hónapon belül írásban, hat hónapos felmondási idővel felmondani. 
 

10.3. Önkormányzat oldaláról felmondási oknak minősül különösen, ha 
Közszolgáltató 

 
- az ellene jelen szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról az 

Önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja;  
- ellene jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul; 
- adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat 

hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott; 
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- az Önkormányzat, vagy megbízottja által végzett ellenőrzés során, bizonyítottan 
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz; 

- a közszolgáltatás ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban előírt 
kötelezettségeit megszegi. 

 
10.4. Közszolgáltató oldaláról felmondási oknak minősül különösen, ha 

Önkormányzat 
 

- Közszolgáltató szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul 
akadályozza;  

- a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel 
Közszolgáltatónak kárt okoz.  

 
10.5. Amennyiben a felmondás érvényessége tekintetében a felek között vita van, 

mindaddig, míg a jelen szerződés szerinti bíróság nem dönt a felek közötti 
jogvitában, a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak és a felek kötelesek 
teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket. 

 
IV. Fejezet: 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

11. Kapcsolattartás a Felek között 
 

11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos 
jognyilatkozataikat írásban, személyes kézbesítéssel, postai úton ajánlott 
tértivevényes küldeményként, vagy hitelt érdemlően igazolható módon telefax ill. 
elektronikus üzenet útján közlik egymással.  

 
11.2. A Felek rögzítik, hogy a kézbesítést az alábbi postacímeikre, telefax számokra 

illetve e-mail címekre lehet joghatályosan teljesíteni: 
 
Önkormányzat 
postacíme: 7300 Komló, Városház tér 3. 
telefax száma: 06 72 584 005 
e-mail címe: polgarmester@komlo.hu 
Kapcsolattartó neve: Polics József 
akadályoztatása esetén: Molnár Zoltánné 
 
Közszolgáltató 
postacíme: 7300 Komló, Bem József u. 
24. 
telefax száma: 06 72 582 110 
e-mail címe: eromu@komloieromu.hu 
Kapcsolattartó neve: Mayerhoff Attila 
akadályoztatása esetén: ………………… 



 
11.3. Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek küldött 

értesítéssel. A kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított 5 munkanap 
elteltével válik hatályossá. 

 
11.4. Jelen szerződéssel összefüggő bármely értesítés vagy más közlés az alábbi 

időpontban válik hatályossá: 
 

- személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában (amely a kézbesítést elismerő 
átvételi elismervényen szerepel); 

 
- tértivevényes levél útján történő továbbítás esetén a megérkezés időpontjában 

(amikor a címzett a tértivevényt aláírta);  
 

- telefax útján történő továbbítás esetén, amikor azt feladták, feltéve, hogy a 
megszakítatlan továbbítást a küldő gép megerősíti azzal, hogy ha a címzett azt 
nem olvasható formában kapja kézhez, köteles a telefaxüzenet küldőjét (ha az 
azonosítható) erről haladéktalanul értesíteni; 
 

- e-mail útján történő továbbítás esetén az olvasás visszaigazolása időpontjában. 
 

11.5. Az olyan értesítést vagy más közlést, amely a címzetthez a munkaidő elteltével 
vagy nem munkanapon érkezik, úgy kell tekinteni, mintha a következő munkanapon 
érkezett volna. 

 
12. Vitás ügyek rendezése; értelmezési kérdések 

 
12.1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban jóhiszemű 
tárgyalásos úton rendezik. 
 

12.2. A jelen Szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb 
közlésekre a magyar jog az irányadó, annak más jogra utaló szabályainak kivételével. 

 
12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei 

által elfogadott – közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó – közösségi 
jogszabályok, a Bizottsági Határozat, a Tszt., a Kormányrendelet, az 
50/2011.(IX.30.) NFM rendelet, valamint az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet, a Ptk., 
továbbá az e törvények által felhívott jogszabályok, a Mötv., a 2014–2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 2014–2020 
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet, valamint a közszolgáltatással járó pályázati konstrukcióra 
vonatkozó, a pályázati útmutatóban meghatározott, jelen szerződésben nem 
nevesített egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
12.4. Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződés és annak 

mellékletei között értelmezési vita alakul ki, akkor a jelen szerződésben foglaltak az 
irányadók.  
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12.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy szerződési nyilatkozataikat vita esetén úgy kell 

értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset 
összes körülményére tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint 
értenie kellett. 
 

12.6. A Bizottsági Határozat 8. cikke értelmében Feleket 10 éves iratmegőrzési 
kötelezettség terheli. 
 

12.7. A jelen szerződés kizárólag magyar nyelven készült. 
 

12.8. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés nem azonos a Ptk. 6:256.§, illetve a Tszt. 
37.§-a által szabályozott közszolgáltatási szerződésekkel. 
 

13. Érvényesség 
 

13.1. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen 
szerződésből eredő jogait engedményezni vagy a jelen szerződésből eredő jogait és 
kötelezettségeit átruházni. 
 

13.2. A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés 
egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a Felek érvényes, 
gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel 
váltják fel. 
 

13.3. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű 
felhatalmazással rendelkeznek. 

 
13.4. A jelen szerződés csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

 
1-2. számú melléklet: Közszolgáltató működési engedélyei  
3. számú melléklet:  Közszolgáltató hiteles cégkivonata 

 
Szerződő felek a szerződést megismerték, s mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Komló, 2017. március …………………… 
 
…………………………………                                       
……………………………………… 
                 Polics József                                                                  
Mayerhoff Attila                                                                     
    Önkormányzat képviseletében                                         Közszolgáltató 
képviseletében 
 
Záradék: Jelen szerződést Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2017. (IV.28.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Komló, 2017. ……………………….. 
        Polics József  
    polgármester 
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13. sz. napirend 

 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. március 1-jei ülésén hozott határozatának jóváhagyása  
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József megkérdezte, hogy az erőmű birtokában lévő gázmotort bérbe adják-e.  
 
Polics József elmondta, hogy nem lesz bérbe adva, termelés folyik egy megállapodás alapján, 
így kihasználják a meglévő gázmotorokat. A téli időszakban nagyon kedvező áron lehetett 
eladni az villamosenergiát, ezért az igazgatóság döntésének megfelelően egy negyedéves 
próbaüzem folyik, és a későbbiekben döntenek a folytatásról.  
 
Pista József örül annak, hogy a gázmotorokat megpróbálják kihasználni, mert sokáig 
használaton kívül voltak. 
 
Dr. György Zóra távozott az ülésről, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott. 
 
Polics József még hozzátette, hogy megszűnt a kapcsolt villamosenergia termeléshez 
kapcsolódó árkiegészítés, ezért emiatt gazdaságtalanná vált a direktben való termelés. Jelen 
esetben teljesen más konstrukcióról van szó. Azért javasolta az igazgatóság a gázmotorok 
kihasználását, hogy az erőmű árbevételét, működését segítse.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

44/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. „Villamos energia rendszerszintű szolgáltatásokban való részvétel” című 
előterjesztését megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak 

gyakorlója elfogadja a társaság 3/2017. (III. 1.) számú Igazgatósági határozatát, melyben 
az Igazgatóság elfogadta a gázmotorok rendszerszintű szolgáltatásokban való részvételét. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
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14. sz. napirend 
 
Komló 3867/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű 
vagyonelem térítésmentes átvétele a Magyar Államtól 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán üzemigazgató 

dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet igazgató 
 

Hegedüs Norbert távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma jelenleg 11 fő. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a térképen látható vízmű telephely melletti, Szilvást és a 
belvárost összekötő lépcsősor és járda térítésmentes átvételéről szól az előterjesztés.  
 
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: 
 

45/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „Komló 3867/1 
hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem 
térítésmentes átvétele a Magyar Államtól” tárgyú napirendet. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 
36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott 
„víziközmű-szolgáltatás” közfeladat ellátása céljából a komlói 3867/1 hrsz.-ú „kivett járda” 
ingatlan Magyar Állam tulajdonában álló 129/10000 részbeni tulajdoni hányadának, valamint 
az ingatlanhoz kapcsolódó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvételét kezdeményezi az 
ingatlan vagyonkezelője egyetértésével. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a tulajdonba 
adás kapcsán felmerülő költségeket vállalja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan átadásával kapcsolatban minden szükséges 
nyilatkozatot és intézkedést megtegyen a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 
 
Határid ő: 2017. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
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15. sz. napirend 
 

Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős 
önkormányzatainak képviseletéről 
 
Előadó:  Polics József polgármester 
Meghívott:  Mester Zoltán üzemigazgató 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József hozzátette, hogy a MEKH kérésére kell erről a kérdésről döntenie a 
képviselő-testületnek. 
 
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: 
 

46/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta az „Megállapodás Komló Város és kistérségi 
víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről” című előterjesztést.  
 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint ellátásért felelős a 
11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 megnevezésű, valamint a 
21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező, II. 24. megnevezésű komlói kistérségi 
szennyvízelvezető víziközmű-rendszerekre vonatkozóan a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/2068-1 (2017) és VKEFFO-
_2017/2074-1 (2017) ügyiratszámú levelek és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak 
megfelelően az ellátásért felelős önkormányzatokkal létre kívánja hozni a "Megállapodás a 
11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 Komló Város és kistérségi 
ivóvízellátó víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében", valamint a  
"Megállapodás a 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező II.24 megnevezésű, 
Komló Város és kistérségi szennyvízelvezető víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága 
érdekében"  című megállapodásokat. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, és a többi érintett településnek javasolja, hogy mindkét, a 
fentiekben megjelölt víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Komló Város 
Önkormányzata lássa el. 
 
2. Az ellátásért felelősök a 11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 
megnevezésű, Komló Város és kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni 
érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik: 
 
Bodolyabér település nettó könyv szerinti értéke: 35.785.195,-Ft              Tulajdoni 
aránya: 0,92% 
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Komló település nettó könyv szerinti értéke: 2.819.544132,-Ft                 Tulajdoni 
aránya: 88,52% 
Liget település nettó könyv szerinti értéke: 60.768.254,-Ft                     Tulajdoni 
aránya: 1,42% 
Magyarhertelend település nettó könyv szerinti értéke: 94.196.935,-Ft        Tulajdoni 
aránya: 1,99% 
Magyarszék település nettó könyv szerinti értéke: 142.074.557,-Ft           Tulajdoni aránya: 
3,32% 
Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 87.817.143,-Ft                    Tulajdoni 
aránya: 2,47% 
Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 37.800.891,-Ft          Tulajdoni 
aránya: 1,36% 
 
A 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező, II. 24. megnevezésű komlói 
kistérségi szennyvízelvezető víziközmű-rendszer vonatkozásában: 
 
Bodolyabér település nettó könyv szerinti érték: 120.944.374,-Ft             Tulajdoni 
aránya: 7,29% 
Komló település nettó könyv szerinti értéke:183.478.221,-Ft                  Tulajdoni 
aránya: 17,28% 
Liget település nettó könyv szerinti értéke: 141.572.748,-Ft                   Tulajdoni 
aránya: 7,78% 
Magyarhertelend település nettó könyv szerinti érték: 377.904.536,-Ft         Tulajdoni 
aránya: 20,81% 
Magyarszék település nettó könyv szerinti érték: 423.777.994,-Ft              Tulajdoni 
aránya: 26,46% 
Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 302.305.524,-Ft                    Tulajdoni 
aránya: 11,32% 
Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 139 528 343,-Ft           Tulajdoni 
aránya: 9,06%  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1-2. számú 
mellékleteit képező 1. pontban körülírt megállapodásokat aláírja, és a megtett intézkedésről a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt tájékoztassa. Felkéri a polgármestert, 
hogy a kistérséghez tartozó, ellátásért felelős önkormányzatokat keresse meg a 
megállapodásokhoz szükséges képviselő-testületi döntések meghozatala, valamint a 
képviselő-testületek megfelelő döntése esetén a települések polgármestereit a megállapodások 
aláírása iránt. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
 

16. sz. napirend 
 

Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Bogyay László  intézményvezető 
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A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József érdeklődött, hogy terveznek-e a vízmű melletti lépcsősornál közvilágítást, 
valamint buszmegálló takarításra és egyéb célra milyen címen fizet az önkormányzat négy és 
fél millió forintot. 
 
Bogyay László tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vállalkozó köztisztasági feladat 
keretében két hetente végzi a takarítást seprőgéppel. Ürítik a csikktartókat, valamint tisztítják a 
járdákat a buszmegállók környékén. A keletkezett szemetet elszállítják, és az „illegális 
illemhely” tisztítás is beletartozik a feladatukba. Ennek címén került kifizetésre a fent említett 
összeg.  
 
Polics József hozzátette, hogy a képviselő-testület minden évben a költségvetésben hozza meg 
döntését a közvilágítással kapcsolatban. Az állami tulajdonból való átvétel éppen erre a járdára 
és lépcsősorra vonatkozik, amire az önkormányzatnak költenie kell (közvilágítás, burkolat 
javítása, felújítása). Horváth László Városüzemeltetési irodavezetőt bízta meg azzal, hogy a 
jövő évi költségvetési igények között szerepeltesse az említett felújításokat.  
 
Pista Józsefnek nem volt tudomása a buszmegállók vállalkozóval történő takarításáról. A 
Városgondnokság beszámolóját elfogadja. 
 
Szarka Elemér József a beszámolóból látható, hogy a Városgondnokságnak sok munkája van. 
Örül annak, hogy az üresen álló lakások száma csökkent, a bérlakások esetében jól végzi a 
gondnokság a lakásgazdálkodást. A közfoglalkoztatottak logisztikája óriási feladat, ami jól 
megoldott, tiszta, rendezett a város. Jelezte, hogy vannak olyan közösségek, akik örömmel 
végeznének faültetést, ha van rá lehetőség. Megállapította, hogy a középvezetői szint hiánya 
érezhető. A tárgyi feltételek nagyszerűen változtak a korábbiakhoz képest, de úgy véli, hogy 
lenne még mit javítani. További sikeres munkát kívánt a munkához. 
 
Polics József véleménye, hogy ezt a feladatot nehéz jól ellátni. Az intézményvezetőkkel, a 
képviselőkkel és a hivatali kollégákkal közösen próbálják megcélozni a maximális 
lehetőségeket. Örül annak, hogy a lakásgazdálkodás, valamint a közterületek terén jók a 
vélemények. A Városgondnokságnak 1000 fő foglalkoztatását kell megszervezni logisztika, 
szakember, anyagpótlás stb. terén. A megfelelő szakemberek megtalálásában segítséget kért a 
jelenlévőktől. Megköszönte az intézmény elmúlt évi tevékenységét, az idei év célkitűzéseihez 
pedig még hatékonyabb munkavégzést kívánt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

47/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadta Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.  
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17. sz. napirend 

 
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi 
gyűjt őút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.) 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés a Körtvélyesi gyűjtőút egy 
részének, és a Széchenyi utca körforgalomtól terjedő részének felújítási pályázatáról szól. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Schalpha Anett örül az előterjesztésnek, mert megújulnak az említett utcák. Az ide 
becsatlakozó utcák (Széchenyi utca, Lehár Ferenc utca, Liszt Ferenc utca, Bartók Béla utca) 
viszont nagyon rossz állapotban vannak. Annak örülne a legjobban, ha a legközelebbi 
pályázattal már ezek az utak is felújításra kerülnének.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra történő pályázat benyújtását határozza 
el: 
 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 

- Körtvélyesi gyűjtőútnak (1521/68 hrsz.) a közúti híd és a Nagyszántó utcai útcsatlakozás 
közötti kb. 340 m hosszúságú szakasza felújítása bruttó 24.961.230,- Ft bekerülési 
költséggel, valamint 
- Széchenyi utcának (2068 hrsz.) a dávidföldi körforgalomtól induló kb. 220 m hosszúságú 
szakaszának a felújítása bruttó 10.598.770,- Ft bekerülési költséggel. 

 
A képviselő-testület fejlesztés megvalósításához 30.000.000,- Ft támogatás igénylése mellett 
5.560.000,- Ft saját forrást biztosít a 2018. évi költségvetés terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 2018. évi költségvetés 
összeállítása során vegye figyelembe. 
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Határid ő:   értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre történő 
benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
Határid ő:  2017. május 02. 
Felelős:  Polics József polgármester  
 
 
Polics József megjegyezte, hogy a képviselő-testület döntése alapján egy pályázat kerül 
benyújtásra a körtvélyesi hídtól a Nagyszántó utcáig terjedő útburkolat teljes felújítására, 
valamint a Széchenyi utcában épülő új körforgalom és az attól számított 200 méteres útszakasz 
felújítására. 
A felújítás összesen mintegy 30 millió forintos aszfaltburkolat felújítását foglalja magában. A 
pályázat sikeressége esetén 2018. december 31-ig kell befejezni a kivitelezési munkálatokat. 
 
 

18. sz. napirend 
 

Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségei 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségei” tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 
közbeszerzési feladatokra bruttó 1.800.000,- Ft, a közút felújításához kapcsolódó 
víziközmű rekonstrukció tervezési feladataira bruttó 1.054.100,- Ft, azaz mindösszesen 
2.854.100,- Ft előirányzatot hagy jóvá a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében a 
„Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére. 
 

2. Felkéri a polgármestert a feltételes szerződések módosítására, és utasítja a jegyzőt, hogy 
a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat változásokat 
vezesse át. 

 
3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott 

költségek a támogató részéről jóváhagyásra kerülnek, a keret visszapótlásáról 
gondoskodni kell.  
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Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester  
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Polics József hozzátette, hogy jelen esetben a képviselő-testület arról döntött, hogy amíg nincs 
támogatási szerződés a Munkácsy Mihály utcai beruházás megkezdésére, addig az 
önkormányzat megelőlegezi a közbeszerzéshez kapcsolódó költségeket, ehhez a támogatási 
szerződés körülbelül egy hónap múlva várható. 
 
 

19. sz. napirend 
 

Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra 
pályázati felhívás közzététele 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Többen is megkérdezték, hogy az ideiglenes munkacsoportban ki fog részt venni. 
 
Polics József megkérdezte kik azok, akik vállalnák. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  vállalta a tagságot. 
 
Polics József felsorolta az ideiglenes munkacsoport tagjait: 
 
  Dr. Barbarics Ildikó tag 
  Szarka Elemér tag 
  Horváth László tag 
  Dr. Müller József tag 
  Polics József elnök. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, az elhangzott nevekkel együtt, 
melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

50/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett 
személyszállítási közszolgáltatás pályázati felhívásával kapcsolatos előterjesztést. 
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1.) A képviselő-testület a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra vonatkozó előterjesztés 3. sz. és 4. sz. mellékletét képező pályázati 
felhívásban és pályázati kiírásban foglaltakkal egyetért.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a személyszállítási szolgáltatásról szóló 
2012. évi XLI. törvény előírásainak megfelelően jelentesse meg.  
 

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

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről szóló írásos 
összegző anyagot – az érintett bizottságok állásfoglalását követően – döntéshozatalra a 
képviselő-testület havi rendes ülésére terjessze be. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
3.) A benyújtott pályázatok boríték bontására, elbírálására és az összegző anyag 

elkészítésére a képviselő-testület az alábbi ideiglenes munkacsoportot hozza létre: 
 
Elnök:  Polics József polgármester 
Tagok:  dr. Barbarics Ildikó képviselő 
  Szarka Elemér képviselő 
  dr. Müller József aljegyző 
  Horváth László irodavezető 
 
Az ideiglenes munkacsoport megbízatása megválasztásával kezdődik és a 
képviselő-testületnek a nyertes szolgáltatóra vonatkozó döntésével szűnik meg.  

 
Polics József elmondta, hogy 2017. december 31-én lejár a Dél-dunántúli Központ szerződése 
a helyi menetrend szerinti személyszállításban, amire pályázat kerül kiírásra. 
 
 

20. sz. napirend 
 

„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16) 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Szociális és egészségügyi bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pályázat benyújtásra került márciusban és 
jelenleg a hiánypótlási fázisban van. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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51/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a szociális és egészségügyi bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban (EFOP-1.5.2-16)” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület a EFOP-1.5.2-16 pályázati konstrukció keretében utólagosan 
jóváhagyja a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című pályázat 
benyújtását.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére 
és a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
2.) A Képviselő-testület a EFOP-1.5.2-16 pályázati konstrukció keretében utólagosan 

jóváhagyja a   „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói Járásban” című 
támogatási kérelem benyújtásához szükséges Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás megkötését. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 
összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 
önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

21. sz. napirend 
 

Ingatlanvásárlásokhoz fedezet biztosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
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 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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52/2017. (IV.28.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési és a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottságok javaslatainak figyelembevételével – az ingatlanvásárlások 
fedezetének biztosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület 156/2016. (IX.22.) sz. határozatának végrehajtása érdekében a 

komlói 1356/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának fedezetére 378.000,-Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 480.060,-Ft forrást hagy jóvá a költségvetési rendelet 7. sz. melléklet 
„pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások fedezete” előirányzat terhére.  

 
2. A képviselő-testület köszönettel elfogadja ajándék jogcímén a Notheisz György ½ 

tulajdoni hányadában lévő komlói 0308/5 hrsz-ú 81 m2 alapterületű „legelő” művelési 
ágú ingatlant. 

 
3. A képviselő-testület egyetért a komlói 0308/5 hrsz-ú, 81 m2 alapterületű „legelő” 

művelési ágú ingatlan Lép Péter tulajdonában lévő ½ tulajdoni hányadának 
kölcsönösen kialkudott 20.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 25.400,-Ft-ért történő 
megvásárlásával. Az ingatlan vásárlás fedezeteként a költségvetési rendelet 7. sz. 
melléklet „pályázatokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlások fedezete” előirányzatot jelöli 
meg.   

4. A képviselő-testület az ingatlanok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek 
fedezeteként az önkormányzat egyéb dologi előirányzatát jelöli meg. 

 
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére, 

illetve nyilatkozatok megtételére. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az 
előirányzat-változások átvezetéséről gondoskodjon. 

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

22. sz. napirend 
 

Közbeszerzési Szabályzat 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 10 
igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

53/2017. (IV.28.) sz. határozat 
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A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a közbeszerzési szabályzat 
módosításával kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a 68/2009. (V.29.) sz. határozatával elfogadott, és a 148/2010. (X.28.), 

a 64/2011. (V.5.), a 49/2012. (III.29.), a 28/2013. (II.21.), a 150/2014.(XII.4.), valamint a 
17/2016.(II.18.) számú határozatokkal módosított Közbeszerzési Szabályzatot az 1. számú 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a módosításokkal együtt egységes 
szerkezetben elfogadja. 

2. A képviselő-testület utasítja az érintett önkormányzati intézmények vezetőit, hogy az 
intézményi közbeszerzési szabályzatuk elkészítéséről legkésőbb 2017. május 31-ig 
gondoskodjanak. 

 
Határid ő: azonnal (az önkormányzat közbeszerzési szabályzata) 
  2017. május 31. (intézmények közbeszerzési szabályzata) 

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Intézményvezetők 

 
Polics József hozzátette, hogy minden ellenőrzésnél, vizsgálatnál Komló Város 
Önkormányzata nagyon jó minősítéseket kap. Köszönetet mondott azoknak a kollégáknak, akik 
a közbeszerzéssel kapcsolatos munkában részt vesznek. 
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1. számú melléklet 
 
 
 

 A Komló Város 
Önkormányzat 

KÖZBESZERZÉSI  
SZABÁLYZATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatályos: 2017. április 28-től 



 

 

Preambulum 
 

Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.) (a továbbiakban: 

Önkormányzat) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

27. § alapján a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános 

ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása érdekében az 

alábbi közbeszerzési szabályzatát alkotja. 

Komló Város Önkormányzata a Kbt. 5. § (1) c) pontja alapján ajánlatkérőként a közbeszerzési 

törvény hatálya alá tartozik. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. 

E közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse az Önkormányzat 

közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 

rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek 

felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az 

eljárás során hozott döntésekért felelős személy(eke)t, illetőleg testületeket. 

 
Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában (minden szakaszában) 

figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat, és ennek megfelelően – közvetlen és 

közvetett módon egyaránt - a környezetre a lehető legkisebb negatív hatást gyakorló 

megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák 

terjedését és a környezetbarát termékek előállítását. 

 

II. 

 

1. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó, – a közbeszerzés 

tárgyát képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési beruházás, építési 

koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendelésére (továbbiakban: 

közbeszerzés), ahol az Önkormányzat jár el ajánlatkérőként és a közbeszerzés értéke a 

közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési 

értékhatárokat. 



 

 

2. Ezeken felül a szabályzat hatálya kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, 

melyekre az Önkormányzat a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza. 

3. Az Önkormányzat a Kbt. Harmadik Rész szerinti közbeszerzési eljárásban való részvétel 

jogát fenntarthatja az előző évben – árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, 

építési beruházás esetén egymilliárd forint – ÁFA nélkül számított árbevételt el nem érő 

ajánlattevők számára, akik teljesítésűkhöz a jelen feltételeknek ugyancsak megfelelő 

alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen 

bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására 

támaszkodva felelnek meg.  

Építési beruházás esetében csak akkor tartható fenn az éves nettó egymilliárd forint árbevételt 

el nem érő ajánlattevők számára a közbeszerzési eljárásban való részvétel joga, ha a jelen 

beszerzés értéke nem haladja meg az ötszázmillió forintot. 

Amennyiben az Önkormányzat fenn kívánja tartani a közbeszerzési eljárásában való jogát a 

fentiek alapján, úgy ezt az ajánlattételi felhívásban jelezni kell. 

4. A szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 2017. 

évi értékhatárokat. Az értékhatárok figyelemmel kíséréséért, valamint a megváltozott 

értékhatárok szabályzatban történő átvezetéséért a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál 

közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselő felelős. 

5. Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő 

- választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt 

eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból 

finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

Ebben az eljárás rendben az Önkormányzat – mint Ajánlatkérő – köteles biztosítani a 

versenyt és legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi 

felhívást küldeni. 

 

 

 

 



 

 

A közbeszerzési eljárás alapelvei 

III. 

1. A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az ajánlatkérő köteles 

biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát 

és nyilvánosságát.  

2. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági 

szereplők számára.  

3. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 

tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek 

eljárni. A joggal való visszaélés tilos.  

4. Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem 

előtt tartva kell eljárnia. 

5. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők, és a közösségi származású áruk 

számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül 

letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára nemzeti 

elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a 

közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.  

6. Az ajánlatkérőnek a beszerzés megvalósítása során törekedni kell a környezetvédelmi 

szempontok figyelembevételére.  

Ennek érdekében: 

− Amennyiben létezik az adott termék vagy szolgáltatás környezetbarát termék 

minősítéssel rendelkező alternatívája, azt feltétlenül előnyben kell részesíteni. 

− A közbeszerzésre kerülő termékek minél nagyobb arányban tartalmazzanak 

újrahasznosított anyagokat, illetve minél könnyebben újrahasznosíthatóak legyenek. 

− Az egészségre és a környezetre ártalmas veszélyes anyagokat kerülni kell a 

közbeszerzési eljárás során. 

− A közbeszerzési eljárás során törekedni kell a papír-felhasználás minimalizálására. 

− Fokozottan érvényesítendőek a környezetbarát közbeszerzés követelményei az 

élelmiszerek és élelmiszer alapanyagok, a közétkeztetési szolgáltatás megrendelése, 

egyes használati cikkek (papír, tisztító és takarítószerek), a számítástechnikai és egyéb 



 

 

irodai gépek és berendezések, valamint a hűtéstechnológiai és a jármű beszerzések 

során. 

7. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatkérő azonban levetővé teheti - de 

nem követelheti meg - a magyar mellett más nyelv használatát is  

8. E törvény szabályaitól annyiban szabad eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten 

megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem 

rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés 

megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárás 

során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban a közbeszerzés 

alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. 

9. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e törvényben foglalt eltérésekkel 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EL ŐKÉSZÍTÉSÉNEK, 

LEFOLYTATÁSÁNAK, ELLEN ŐRZÉSÉNEK FELEL ŐSSÉGI RENDJE 
 

A közbeszerzési eljárás előkészítése 

IV. 

 

1. Az Önkormányzat minden költségvetési év elején közbeszerzési tervet készít az adott évre 

tervezett közbeszerzéseiről közbeszerzési tárgyanként.  

2. A közbeszerzési tervet az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, az 

abban foglalt feladatokat figyelembe véve, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig kell 

elkészíteni, melyben szerepeltetni kell a közbeszerzési terv elkészítése előtt indított 

közbeszerzési eljárás(oka)t is. A közbeszerzési tervet az Önkormányzat Jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottsága hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános. 

3. Előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás esetén a 

közbeszerzési tervet módosítani kell az igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 



 

 

módosítás indokát is. A módosítást az Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottsága hagyja jóvá. 

4. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell a több évre áthúzódó építési beruházásokat, 

továbbá a több évre vonatkozó szolgáltatásokat is. 

5. A közbeszerzési terv összeállítása, és annak módosítása a Komlói Közös Önkormányzati 

Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselőinek a feladata. Szintén ők 

gondoskodnak a közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat 

honlapján, illetve a Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéről a Kbt. 43. § (1) 

bekezdésének megfelelően. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre 

vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

6. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. 

7. A közbeszerzési tervnek az alábbi tartalommal kell legalább rendelkeznie: a közbeszerzés 

tárgya és mennyisége, CPV kód, irányadó eljárásrend, tervezett eljárási típus, időbeli 

ütemezés.  

 
8. Az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetve piacfelmérésért, valamint a becsült 

érték megállapításáért a közbeszerzési referens felel. 

A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott 

piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban 

foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt 

tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele 

kell érteni. 

- A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre 

jelentkezők vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) 

is, ha az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű fizetést. 

- Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. megkerülése céljával 

megválasztani. 

9. Az egybeszámítási kötelezettségre vonatkozóan a Kbt. 17. §-ban foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 

 



 

 

Anyagi fedezet biztosítása 

V. 

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást csak akkor indíthatja meg – a szerződés megkötéséhez 

szükséges engedélyek megléte esetén – ha az Önkormányzat éves költségvetésében 

biztosította a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezetet, vagy megfelelő biztosíték 

van arra, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. Feltételes 

közbeszerzés indítható akkor is, ha az Önkormányzat támogatásra irányuló igényt (pályázatot, 

támogatási szerződés-módosítást vagy változás bejelentést) nyújtott be, vagy fog benyújtani - 

függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és 

az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb 

összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást 

eredménytelenné nyilváníthatja.(Kbt. 53.§ (6) bekezdése). 

Ez utóbbi körülményre az ajánlati felhívásban fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét. 

 

2. Közbeszerzési eljárás megindítására csak az erre vonatkozó Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottsági határozat alapján kerülhet sor. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervek és 

személyek 

VI.  

1. A közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában az alább felsorolt szervezetek 

és személyek vesznek részt: 

- Komló város polgármestere, 

- az Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsága, 

- a Jegyző, 

- az Aljegyző, 

- a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó 

köztisztviselői, 

- a Bírálóbizottság, 

- szükség esetén felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 

2. A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek, függetlenül attól, hogy az eljárásba az 

ajánlatkérő közvetlenül delegálta, vagy polgári jogi szerződés alapján fejtik ki 



 

 

tevékenységüket, illetve attól, hogy ezt az ajánlattevő ajánlatában kifejezetten kérte-e, 

kötelesek titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni (Kbt. 25. §). A titoktartási 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell különösen, hogy a nyilatkozatot tevő a Közbeszerzési 

Szabályzat alapelveinek maradéktalan érvényesülése érdekében az eljárás során tudomására 

jutott információt bizalmasan kezeli, harmadik személy jogosulatlan hozzáférését 

megakadályozza.  

A titoktartási nyilatkozatot az adott közbeszerzési eljárás irataihoz kell csatolni. 

3. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az 

ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek 

együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és 

pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, 

valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési 

beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő 

köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. (Kbt. 27. §. (3) bekezdés) 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatásköre 

 

4. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Kbt. Második és Harmadik részében 

szabályozott eljárások során dönt az eljárások indításáról és a lefolytatandó eljárások 

fajtájáról, az eljárásba bevonandó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

személyéről, valamint meghozza az eljárást lezáró döntést. 

 

5. A Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárás esetén a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság dönt arról, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző 

évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén 

egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik 

teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozókat 

vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti 

feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg. 

Építési beruházás esetében csak akkor alkalmazható, ha a beszerzés értéke nem haladja meg az 

ötszázmillió forintot. 

 



 

 

6. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottság jóváhagyja az eljárást megindító felhívást, 

továbbá építési beruházás esetén a Kbt. 115. § szerinti eljárásban meghatározza azon 

személyek és szervezetek körét, akik/amelyek az eljárásban ajánlatot tehetnek. 

 

7. Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele 

helyett legalább öt - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő 

megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban 

ajánlattételi felhívást küldeni. A Kbt. 113. § nem alkalmazandó. Az ajánlattételre felhívandó 

gazdasági szereplők kiválasztásakor rotálásos módszerrel, diszkriminációmentesen, az 

egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy 

középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A Kbt. 80. § (5) bekezdésében előírt tíz 

napos időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó. (Kbt. 115. § (2) bek.) 

 
Az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell 

figyelembe venni: 

• A beszerzés tárgyához kapcsolódó profilú cég legyen 

• Megfelelő referenciákkal rendelkezzen 

• Elsősorban a Komlói Kistérség területén székhellyel rendelkező cég legyen 

• Korábban már ajánlatkérő felé szerződésszerűen teljesített 

 

A polgármester hatásköre 

 

8. A polgármester a Kbt. Második és Harmadik részében szabályozott eljárások során képviseli 

az ajánlatkérőt, aláírja az eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. a felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó megbízási szerződését, az ajánlattevők felkérését), figyelemmel 

kíséri a közbeszerzési eljárást, és aláírja a közbeszerzési eljárás befejezését követően kötendő 

szerződéseket. 

 

9. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi 

vonatkozásban: ajánlati, ajánlattételi felhívás visszavonása. 

 

10. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi 

vonatkozásban: ajánlattételi határidő módosítása. 

 



 

 

11. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi 

vonatkozásban: előzetes vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyása, ezzel 

összefüggésben hiánypótlás elrendelése, eljárást megindító felhívás és dokumentáció 

módosítása. 

 

12. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi 

vonatkozásban: az eljárás felfüggesztése. 

 

13. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi 

vonatkozásban: ajánlatok érvénytelensége, ajánlattevők kizárása. 

 

14. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi 

vonatkozásban: ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegzés módosítása. 

 

A Jegyző feladatai 

 

15. Gondoskodik róla, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító felhívás és 

a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az 

ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek megfelelő – a 

közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel 

rendelkezzenek. 

Megfelelő szakértelemnek minősül: 

- a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, 

- a közbeszerzés tárgyára vonatkozó beszerzési, üzemelési, fenntartási ismeretek és 

tapasztalatok, 

- az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági és műszaki 

alkalmassága felmérésére és megítélésére vonatkozó ismeretek és tapasztalatok, 

- valamint esetenként meghatározott egyéb ismeretek és tapasztalatok megléte. 

 

16. Az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bírálóbizottságot hoz létre.  

 

17. Rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, s azt a munkatársak 

munkaköri leírásában rögzíti. 



 

 

 

Az Aljegyző feladatai 

 

18. Az Aljegyző feladata a közbeszerzési eljárás szakszerű előkészítése és lebonyolításának 

megszervezése, irányítása. 

 

19. Az eljárást megindító felhívás jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító 

felhívást nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzési, illetőleg a közbeszerzési 

eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító felhívás ellenjegyzése nélkül a 

közbeszerzési eljárás nem indítható meg. 

 

20. Levezeti – a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó 

köztisztviselőinek közreműködésével – a bontási eljárást, és a bíráló bizottsági ülés(eke)t, 

kivéve, ha a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó is részt vesz az eljárás 

lefolytatásában. Intézkedik továbbá a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 

tájékoztatásnak az ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

21. Az eljárást lezáró döntést követően figyelemmel kíséri a megkötött szerződések teljesítését. 

Ha a szerződés teljesítése nem megfelelő, tájékoztatja a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottságot, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre.  

 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál a közbeszerzési referensi 

feladatokat ellátó köztisztviselők feladatai 

 

22. Gondoskodnak a közbeszerzési eljárások megfelelő dokumentálási rendjéről – az 

előkészítéstől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően. Feladatuk valamennyi 

– az eljárás során szükséges – adminisztrációs intézkedés megtétele és az előírt 

adatszolgáltatások teljesítése, kiegészítő tájékoztatás nyújtása az ajánlattevők részére, 

valamint a közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása. 

 

23. Figyelemmel kísérik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokat, változás esetén 

haladéktalanul értesítik az Aljegyzőt.  

 



 

 

24. Az eljárás előkészítése körében helyzet-és piacfelmérést végeznek, valamint megállapítják a 

becsült értéket. 

 

25. Az Aljegyző felügyeletével és közreműködésével, valamint megbízott külső szakértővel 

elkészítik az eljárást megindító felhívást és ajánlatkérési dokumentációt. 

 

26. Véleményezési és tanácsadói jogosultsággal rendelkeznek a közbeszerzési eljárás lefolytatása 

során, részt vesznek a bontási eljárásban. 

 

27. A bontási eljárás után az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet készítenek, 

melyet a bontástól számított 5 napon belül megküldenek az összes ajánlattevőnek. 

 

28. Elkészítik a Kbt. 79. § -ban foglalt tájékoztatást – írásbeli összegezést –, melyet a Jogi, 

ügyrendi és ellenőrzési bizottságnak az eljárás eredményét jóváhagyó döntésétől számított 3 

munkanapon belül megküldenek az ajánlattevő(k) részére.  

Az összegezést az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzési eljárás 

ellenőrzésére feljogosított más szervezet vagy a Gazdasági Versenyhivatal kérésére meg kell 

küldeni. 

 

29. Gondoskodnak az eljárás eredményéről szóló tájékoztató (hirdetmény) elkészítéséről, vagy a 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tanácsadó általi elkészíttetéséről és 

közzétételre való feladásáról. 

 

30. Gondoskodnak a szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatásnak az önkormányzat 

honlapján, illetve a Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéről a Kbt. 43. § (1) 

bekezdésének megfelelően. Szükség szerint intézkednek a szerződés módosításának az 

előkészítéséről, illetve a kapcsolódó közbeszerzési hirdetménynek a közzétételre való 

feladásáról.  

 

31. Az Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásokról – 30 napon belül – értesítik a 

Közbeszerzési Hatóságot. 

 

32. Az Önkormányzat éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves 

statisztikai összegzést készítenek, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a 



 

 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzé kell tenni, 

valamint gondoskodnak az éves statisztikai összegzés honlapon való közzétételéről. 

 

A Bírálóbizottság feladatai 

 

33. A Bírálóbizottság tagjait a Jegyző kéri fel és bízza meg, figyelembe véve a Kbt. azon 

rendelkezését, hogy a tagoknak a közbeszerzés tárgyának megfelelő műszaki, technológiai, 

valamint jogi és közgazdasági szakértelemmel kell rendelkezniük. A Bírálóbizottság legalább 

három tagból áll. Amennyiben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására 

kerül sor a közbeszerzési eljárásban, úgy őt a Jegyző köteles a Bírálóbizottság tagjának 

felkérni és megbízni. A Bírálóbizottság létrehozása során a Kbt. összeférhetetlenségre 

vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell. 

 

34. A Bírálóbizottságba felkért és megbízott tagok maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt 

választanak. Ha a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tagja a Bírálóbizottságnak, 

akkor őt kell elnöknek választani. 

A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három bizottsági tag jelen van. 

A Bírálóbizottság véleményét, döntési javaslatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

35. A Bírálóbizottság bírálja el a beérkezett ajánlatokat. Ennek során meg kell vizsgálnia, hogy az 

ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

36. A Bírálóbizottság az ajánlatok elbírálása során többek között az alábbi ellenőrzési feladatokat 

látja el a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban: 

- jogosultsági ellenőrzés (azaz jogosult-e az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban részt 

venni), 

- formai ellenőrzés: 

� a beérkezett ajánlatok zárt, sértetlen csomagolásban érkeztek-e be, 

� az előírásoknak megfelelő feliratokat elhelyezték-e a csomagoláson, illetve a 

benyújtott ajánlatokon, 

� az ajánlatot az előírt példányszámban nyújtották-e be, 



 

 

� a lefűzési, összefűzési mód megfelel-e az előírtaknak, 

� az oldalak vagy a lapok számozása megfelel-e az előírtaknak, 

� a cégkivonat szerint jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírási 

címpéldány szerinti aláírásainak meglétét, illetőleg az előírt szignálások meglétét, 

� a benyújtandó dokumentumok előírt sorrendjének betartását. 

 

-       a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, amennyiben azokat az 

ajánlattevő csatolta (megvannak-e, formailag megfelelőek-e, a megfelelő 

szerv/személy állította-e ki, időbeli érvényességük fennáll-e, esetleges hiányosságuk 

van-e),  

-       alkalmassággal kapcsolatban előírt dokumentumok ellenőrzése (megvannak-e, 

formailag megfelelőek-e, a megfelelő szerv/személy állította-e ki, időbeli 

érvényességük fennáll-e, esetleges hiányosságuk van-e), 

-       egyéb bekért dokumentumok ellenőrzése (megvannak-e, formailag 

megfelelőek-e, a megfelelő szerv/személy állította-e ki, időbeli érvényességük 

fennáll-e, esetleges hiányosságuk van-e),  

-       a beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai ellenőrzés (az ajánlat megfelel-e a 

beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai jogszabályokban előírt feltételeknek). 

 

37. A Bírálóbizottság az ajánlatok fenti ellenőrzése eredményeképpen szükség szerint a Kbt. 

előírásainak figyelembe vételével hiánypótlást rendel el, a nyilvánvaló számítási hibát 

kijavítja, nem egyértelmű kijelentés, kirívóan alacsony ellenszolgáltatás, kirívó 

kötelezettségvállalás esetén írásban adatokat, indokolást kér az ajánlattevő(k)től. 

 

38. A Bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét képezhetik a tagok 

indokolással ellátott bírálati lapjai. 

 

39. A Bírálóbizottság a bírálat lezárásakor írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít, 

melyet a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság részére továbbít az eljárást lezáró döntés 

meghozatalához. 

 

40. Amennyiben egy közbeszerzési eljárás során tárgyalásra kerül sor, a tárgyalást a Bíráló 

bizottság folytatja le, illetve készíti el a jegyzőkönyvet. Tárgyalást is magában foglaló eljárás 



 

 

esetén a Bíráló bizottsági feladatok ellátására való felkérésnek tartalmaznia kell, hogy az 

elvégzendő feladat kiterjed a tárgyalási eljárás lefolytatására is. 

 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

41. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció 

előkészítésébe, illetőleg – választása szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót jogosult, illetve a Kbt. vonatkozó előírásai 

alapján köteles bevonni. 

 

42. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásának célja a közbeszerzési eljárás 

előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelem biztosítása; a hivatalos 

közbeszerzési tanácsadás körébe eső feladatok teljesítésében köteles személyesen részt venni.  

 

43. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi különösen: 

- az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció elkészítésében való közreműködés, 

- kiegészítő tájékoztatás nyújtása, 

- a határidők figyelemmel kísérése,  

- a bontási eljárás levezetése, 

- a Bírálóbizottság munkájában elnökként való részvétel,  

- az eljárás dokumentálásában való közreműködés, 

- köteles ellátni aláírásával és az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát 

feltüntető pecséttel ellenjegyezni a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a 

közbeszerzési dokumentumokat, a bontási jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket, és az 

összegezést, összegezéseket. 

 

Az eljárások belső ellenőrzése 

VII. 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési 

egysége végzi. A jegyző szeptember 30-ig írásban tájékoztatót küld a belső ellenőrzési vezető 

részére a tárgyévben folyamatban lévő és lefolytatott közbeszerzési eljárásokról. A 

közbeszerzési eljárásokra vonatkozó vizsgálatok az Önkormányzat tárgyévet követő évre 

vonatkozó éves ellenőrzési tervébe az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján 



 

 

kerülhetnek beépítésre. A közbeszerzési eljárások vonatkozásában a belső ellenőrzés 

keretében vizsgálható az eljárási mód kiválasztása, az előkészítés, az elbírálás szempontjainak 

kiválasztása, az eljárás lefolytatásának szabályszerűsége, a szerződéskötés, az eljárások 

nyilvánosságának biztosítása. Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési szempontok a 

kockázatelemzés alapján kerülnek meghatározásra. Az ellenőrzés során a Költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv szerint kell eljárni.   

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE 

VIII. 

 

1. A közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés 

teljesítéséig – írásban, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, az Önkormányzat Iratkezelési 

Szabályzata szerint kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárás dokumentálása teljes körű, 

annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed.  

 

2. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó iratokat az adott eljárással érintett ügyintéző vezeti. 

Amennyiben a közbeszerzési eljárásba tanácsadó, vagy szakértő szervezet kerül 

bevonásra, akkor a tanácsadó/szakértő szervezetnél megőrzésre kerülő valamennyi eredeti 

iratról haladéktalanul másolati példányt kell az eljárás dokumentációjába helyezni, az 

eljárás befejezését követően pedig az eredeti dokumentumokat ajánlatkérő részére meg 

kell küldeni. 

 

3. A Kbt. -ben meghatározott közbeszerzési eljárások dokumentálásával és az iratok 

megőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Jegyző felelős. 

 

4. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

keletkezett összes iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 

5 évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az 

iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell őrizni. 

 

5. A Kbt. -ben meghatározott adatokat, információkat, hirdetményeket az Önkormányzat 

honlapján közbeszerzési eljárásonként csoportosítva közzé kell tenni 5 munkanapon belül, 



 

 

illetve a Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéről a Kbt. 43. § (1) bekezdésének 

megfelelően. Erről a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál közbeszerzési referensi 

feladatokat ellátó köztisztviselők gondoskodnak. 

 

AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK, AZ ELJÁRÁS SORÁN 

DÖNTÉST HOZÓ SZEMÉLYEK ÉS TESTÜLETEK FELEL ŐSSÉGI KÖRE 

IX.  

 

1. Az éves közbeszerzési terv és esetleges módosításai, valamint az éves statisztikai 

összegzés Kbt-ben foglalt határidőre történő elkészítéséért és továbbításáért, az eljárások 

szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért, valamint az eljárások adminisztrálásáért, 

illetve az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért, és nyilvánosságra hozataláért az 

Aljegyző a felelős. 

 

2. Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is – a Jogi, 

ügyrendi és közbeszerzési bizottság a felelős. 

 

3. Az eljárás során hozott, és a polgármester hatáskörébe utalt közbenső döntésekért a 

polgármester a felelős. 

 

4. A Kbt. rendelkezéseinek mellőzésével lefolytatott beszerzések esetében a 

kötelezettségvállalás általános szabályai szerinti felelősség érvényesül. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

X. 

 

Jelen szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben 2017. április 28-án lép hatályba.  

 

Jelen szabályzat rendelkezéseit a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 94/C.-109. §-aival összhangban kell alkalmazni. 

 



 

 

A szabályzatot Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2009. (V. 29.) sz. 

határozatával jóváhagyta és a 148/2010. (X.28.) sz., a 64/2011. (V.5.) sz., a 49/2012. (III.29.) sz., a 

28/2013. (II.21.) sz., 150/2014. (XII.4.) sz., 17/2016. (II. 18.) sz., valamint az 53/2017. (IV. 27.) 

sz. határozataival módosította.  

 

Komló, 2017. április 28. 

 Polics József 

 polgármester 

 



 

 

1. számú melléklet 

Közbeszerzési eljárásokra vonatkozó értékhatárok 

2017. évben 

 

Klasszikus ajánlatkérők 

  
Nem kötelező 

közbeszerzés 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás 

Hirdetmény közzétételével indított 

nemzeti közbeszerzési eljárás 

Közösségi értékhatárt 

elérő közbeszerzési 

eljárás 

Árubeszerzés 0 - 15.000.000 (HUF) 
 

15.000.000 - 64.135.830 (HUF) 64.135.830 (HUF)  

Szolgáltatás 0 - 15.000.000 (HUF) 
 

15.000.000 - 64.135.830 (HUF) 64.135.830 (HUF)  

Építési beruházás 0 - 25.000.000 (HUF) 25.000.000 - 300.000.000 (HUF) 300.000.000 - 1.603.395.750 (HUF) 1.603.395.750 (HUF) 

Szolgáltatási koncesszió 0 - 30.000.000 (HUF)  - 1.603.395.750 (HUF)    -  

Építési koncesszió 
0 - 100.000.000 

(HUF) 
 - 100.000.000 - 1.603.395.750 (HUF) 1.603.395.750 (HUF) 

 



 

 

2. sz. melléklet 
(A közbeszerzési eljárás folyamatábrája) 

 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS  

   
 
 
   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 
        nem 

 
 
      
     igen 
       
 
            nem 
         igen  
       
 
 
   
 
 

   
 
 
 

 
   
 
   
 

   
 
 

Beszerzési igény 

Közbeszerzés előkészítése 

Dokumentáció elkészítése 

Bírálóbizottság felkérése 

Becsült érték meghatározása 

Közösségi 
értékhatároka

t eléri? 

Kbt. Második Rész 
szerinti eljárás 

Nemzeti 
értékhatárok

at eléri? 

Kbt. Harmadik Rész 
szerinti eljárás 

Beszerzési 
Szabályzat 

Bontás 

Hiánypótlás kizáró okok / 
alkalmasság megállapítása 

Eredményhirdetés 

Szerződéskötés 

Megvalósítás Megvalósítás 



 

 

 
23. sz. napirend 

 
INTERPELLÁCIÓK,  BEJELENTÉSEK 
 
Interpelláció nem érkezett. 
 
Schalpha Anett bejelentette, hogy május 26-án 18.00 órakor a Mecsekjánosi templomban dr. 
Udvardy György megyéspüspök úr hálaadó szentmisét tart, melyen a Kodály Kórus szerepel, dr. 
Makra Istvánné (Melinda) vezénylésével. Mindenkit szeretettel várnak. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  felvetette, hogy a Petőfi utcai forgalmi renddel elégedetlenek az emberek, 
aláírás gyűjtés folyik ellene. Az új parkolási renddel kapcsolatos vélemények elég rosszak, ezért 
kérte, hogy vizsgálják felül a területet és kérjék ki a lakosság véleményét is.  
 
Szarka Elemér elmondta, hogy az esetet ő is hallotta, személyszerint nem lát problémát. Szerinte 
szellősebb, járhatóbb lett az út, vannak szabad parkolóhelyek. Úgy gondolja, hogy az 
elégedetlenség még akkor kezdődött, amikor talán életbe sem lépett az új parkolási rend. A korábbi 
időszakban kevesebb, mint fél pálya állt rendelkezésre a közlekedésre. Köszöni az észrevételt és 
megígérte, hogy figyelemmel kíséri az utca problémáját. A régi rendet nem lehet visszaállítani, 
mert szabálysértő, de ennél újabb megoldást is lehet találni, csak az már sok pénzbe és energiába 
kerül. 
 
Pista József tisztelettel elfogadja Szarka Elemér szavait, viszont dr. Barbarics Ildikónak is igazat 
ad. Személyszerint ő is találkozott a helyzettel. Az általa megkérdezett kb. 10 ember nehézkesnek 
és szűkösnek találja a parkolót. A páros oldalon lévő garázstulajdonosoknak pedig nagy kerülőt 
kell tenni, hogy a garázsba jussanak, mert behajtani tilos tábla van kihelyezve.  
 
Polics József elmondta, hogy jelenleg egyetlen utca van, ahol közlekedéshatósági és 
rendőrhatósági szempontból megfelelő kialakítású terület van. Lakossági bejelentés alapján lett 
törvényessé téve a Petőfi utcai forgalmi rend, ami jelenleg minden jogszabálynak megfelel. A 
Petőfi utca jelenleg egyirányú a Tompa Mihály utcától az Irinyi utcáig. Az április elsejei kialakítás 
óta még nem érkezett bejelentés a hivatalhoz, a Városgondnoksághoz, és a Rendőrkapitánysághoz 
sem. Megállapodás aláírására került sor a Rendőrkapitánysággal, miszerint felfestik az érvényben 
lévő szabályoknak megfelelően a záróvonalat a járdára, ami által a vonal és a kiemelt szegély 
közötti hely megfelelel a szabvány szerinti, kétoldali párhuzamos parkolás feltételeinek. Ezzel 
törekedtek a parkolóhelyek maximalizására, aminek eredménye a hatóságok által jóváhagyott 
parkolási rend. 
Felhívta a figyelmet a május 26-i szentmisére, és a május 27-én tartandó Richter Egészségváros 
programra, melyre mindenkit invitált.  
A következő napirendi pont tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kerül sor. 
A nyilt ülést 16 óra 38 perckor bezárta.  

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


