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

2017. november 14-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 10 fő képviselő, Gerencsér Ágnes, dr. György Zóra, Hegedüs 
Norbert, Pista József és Mink Ernő igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 16 
óra 33 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése 
hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Az előterjesztések kiosztásra kerültek. 
 
A napirendi pontokat illetően kérdés nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
A Kasi-Solar Kft. határid ő hosszabbítási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kőhegyi Csaba ügyvezető 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság az előterjesztést tárgyalta és 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József elmondta, hogy határidő hosszabbítást kért a Kft. a terület feltárására 
ezért került az előterjesztés napirendre, melyben a határidő 2017. november 30-ig 
kerül meghosszabbításra.  
 
Szarka Elemér ismertette, hogy 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 kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 

 
 



172/2017. (XI.14.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta „A Kasi-Solar Kft. határidő-hosszabbítási 
kérelme” című előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a Kasi-Solar Kft. számára a 2017. június 30-án a Mánfa 

külterület 0390 hrsz.-ú, 12 ha 9031 m2 nagyságú meddőhányó megnevezésű, 
valamint a Mánfa külterület 0391 hrsz.-ú, 3 ha 1308 m2 nagyságú üzem 
megnevezésű ingatlanokra napelem park építése céljára megkötött bérleti 
szerződésben a terület feltárására adott határidőt módosítja 2017. november 30. 
napjára. 

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

Polics József polgármester  
 
 

2. sz. napirend 
 
Komló Sport Kft. visszatérítendő működési támogatása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Szigeti Szabolcs ügyvezető 
 
Az előterjesztés kiosztásra került. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a TAO támogatás igénylése és 
folyósítása nincs összhangban az adott szakosztályok működéséhez szükséges folyó 
finanszírozással. A Komló Sport Kft. e probléma kapcsán visszatérítendő támogatás 
iránti kérelemmel fordult a testülethez. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság tárgyalta az előterjesztést, a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pálfi László elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot, 
melyet elfogadásra javasolt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 

 
 



173/2017. (XI.14.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a visszatérítendő működési támogatás 
nyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a folyamatos működés – a TAO támogatás beérkezéséig történő - 
biztosítása érdekében 11.000.000,- Ft összegű visszatérítendő működési támogatást 
biztosít a Komló Sport Kft-nek 2017. december 15-i visszafizetési határidővel az 
önkormányzat dologi előirányzatai terhére haladéktalan visszapótlási kötelezettség 
mellett.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a működési célú pénzeszköz-átadásról szóló 
megállapodás aláírására.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor az 
előirányzat-változást vezesse át. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2017. november 30-án újabb 
képviselő-testületi ülés kerül megtartásra. A napirendi pontok között szerepel a 2018. 
I. félévi kitüntetési javaslatok c. előterjesztés, a kitüntetettekre javaslatokat vár. 
Ismertette a közeljövőben megtartásra kerülő programokat és az év végi rendezvény 
időpontját. Megköszönte a részvételt és az ülést 16 óra 38 perckor bezárta. 
 

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


