
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete 2017. november 30-i üléséről 

 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 13 fő képviselő. Gerencsér Ágnes és Pálfi László igazoltan hiányzik. 
A képviselő-testületi ülést 15 óra 13 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a 
jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
A polgármester új 8. számú napirendként javasolta felvenni „A kegyeleti gondoskodásról 
szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést, 
új 17. számú napirendként javasolta felvenni az „Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés 
támogatási kérelme” című előterjesztést, 
új  24. számú napirendként javasolta felvenni „Hozzájárulás a dávidföldi 3918/4, 3918/5, 
3918/8, 3918/9, hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez” című előterjesztést. 
új 27. számú napirendként javasolta felvenni és szóbeli előterjesztés alapján tárgyalni a 
„Napelem park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott ingatlanokkal 
kapcsolatos döntés” című napirendet. 
 
Az előterjesztések kiküldésre kerültek, és a határozati javaslat kiosztásra került.  
A további napirendi pontok számozása a meghívóban jelzetthez képest értelemszerűen változik. 
 
A meghívóban jelzettekre figyelemmel javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 38) „A Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele” című, valamint a 39) „Barnamezős terület rehabilitációja 
Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele” című 
előterjesztéseket az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen 
tárgyalja. 
 
A napirendet illetően kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a zárt ülés napirendi pontjait, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, kézfeltartással 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
Majd szavazásra bocsátotta a nyílt ülés napirendi pontjait, az új napirendi pontokkal együtt, melyet 
a képviselő-testület kézfeltartással 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
A testületi munka megkezdése előtt a képviselő-testület 1 perces néma felállással emlékezett meg 
elhunyt Huszár Zoltánról, aki a Gagarin Általános Iskola intézményvezetője volt. 39 éven át 
dolgozott pedagógusként Komlón, vezetősége alatt a sport tagozatú Gagarin Általános Iskola a 
város egyik legerősebb iskolájává vált. Kiemelkedő hivatástudata, a gyermekek szeretete, humánus 
gondoskodása elismerésre méltó, ami nagyban hozzájárult az iskola sikeres működéséhez. 
Munkáját felelősségteljesen, kiváló szakértelemmel és odaadással végezte.  
 
 



A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Huszár Zoltán kimagasló szakmai, emberi, 
hivatásbeli és közérdeki érdemeire tekintettel közeli hozzátartozók megkeresését követően 
polgármesterként kezdeményezni fogja az önkormányzat saját halottjává nyilvánítását.  
 
 

1. sz. napirend 
 

Támogatási igény benyújtása a belügyminiszterhez a szociális bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak műszakpótlékának rendezésére 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
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: 
 

174/2017. (XI. 30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésben, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a támogatási igény benyújtása a 
belügyminiszterhez a szociális ágazatban dolgozók műszakpótlékának rendezésére című 
előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület egyetért az 1.135.681,- Ft összegű rendkívüli támogatás igénylésével a 

szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak 
műszakpótléka kapcsán. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás igénylése és felhasználása tekintetében 

teljes körűen eljárjon. 
 
Határid ő: azonnal, illetve 2018. január 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

2. sz. napirend 
 
Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés módosítása 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Amrein István  DDKK szolgáltatási központ vezetője 
 
 



A pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint a 
jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  szerint a megfogalmazás nem egyértelmű a szerződés 4. pontjában. 
Megkérdezte, hogyan lehet kiszámolni, hogy mi az indokolt költség, a szokásos mértékű, vagy 
ésszerű és mi fogja meghatározni a pontos összegeket. Adott esetben újra peres eljárás elé kell 
nézni, ha ebben nem tudnak megegyezni az érintett felek. 
 
Polics József elmondta, hogy erre kielégítő választ akkor lehetne adni, ha lenne egy bírósági ítélet. 
A jelenlegi szituációban a szerződés azt tartalmazza, hogy a DDKK tulajdonosa belső 
szabályzataiban tesz erre vonatkozó megállapítást, amit az önkormányzat sok pontban vitat. 
Mindaddig, amíg e költségek megtérítését az állam biztosítja, addig önkormányzatunkat ez a 
kérdés nem érinti. Ha ez nem működne, akkor tovább kellene vinni a pert, és a bíróság tételesen 
meghatározza a költségeket. Könyvvizsgáló segítségével már vizsgálták a szervezet 
gazdálkodását. Láthatóan az általunk vitatott költségek a futásteljesítmény arányában (a megtett 
kilométerek arányában) vannak elosztva. Véleménye továbbra is az, hogy azért mert létezik egy 
komlói telephely nincs szükség komlói vezérigazgatóra és több gazdasági vezetőre, valamint még 
felsorolhatók azok az általános költségek, amelyeknek a megtérítése jelenleg a jogos árbevétellel 
nem fedezett költségek között megjelenik. Önkormányzatunknak addig nincs érdeke tovább lépni, 
és esetleg pert indítani, amíg ezeket a költségeket az állam megtéríti. A megállapodás pedig kitér 
arra, hogy csak abban az esetben téríti meg az önkormányzat a költségeket, amennyiben erre 
kiegészítő működési támogatást kap, illetve olyan mértékben téríti meg, amilyen mértékű 
támogatást kap. A szerződés határozott időre jön létre, 2019. december 31-éig meghosszabbításra 
kerül a közszolgáltatási szerződés. 
 
További 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: 
 

175/2017. (XI.30.) 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta az „Autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület az autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállításra 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és ezzel a személyszállítási közszolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 24. § (4) bekezdése alapján közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással a 
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-t határozott időre, 2019. december 31. napjáig. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást a szolgáltatóval aláírja. 
 
Határid ő: 2017. december 15. 
Felelős: Polics József polgármester 
 



2.) A képviselő-testület jóváhagyja a helyi menetrend szerinti személyszállítást biztosító 
közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázati eljárás előkészítésének megindítását.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az eljáráshoz kapcsolódó alapadatoknak az Európai Unió Hivatalos 
lapjában való előzetes közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
A polgármester megköszönte a DDKK együttműködését. Hozzátette, hogy a közútfejlesztéseknek 
köszönhetően indokolttá válik a helyi tömegközlekedés járatainak átszervezése, melyre már a jövő 
év elején elkezdődik a felkészülés.   
 
 

3. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
 
A polgármester és alpolgármester beszámolója, illetve a Munkaügyi központ tájékoztatója utólag 
kiküldésre került a képviselők részére.  
 
Jégl Zoltán a piac és vásárcsarnok beruházásával kapcsolatban a kereskedőkkel való 
megbeszélésről, valamint a polgármester felajánlásáról egy nemzetközi versenyről érdeklődött. 
Rövid tájékoztatást kért a buszpályaudvar átépítéséről, az Altáró utcai fürdőépületről, valamint 
Nagy Ferenc szekszárdi vállalkozóval történt egyeztetésről. 
 
Mink Ern ő a Bern Kft. képviselőivel való egyeztetésről, a szennyvíz beruházásról és a boksz 
szakosztállyal kapcsolatos megyei egyeztetésről kérdezett. 
 
Pista József a piac és vásárcsarnok kiadó helységeinek licit eljárásáról, valamint az elműlt ülésen 
jóváhagyott követelés elengedésről érdeklődött.  
Megkérdezte, hogy a kiemelt beruházásoknál kerül-e tárgyalásra a november 16-i lakossági fórum 
beszámolója. 
Schalpha Anett képviselő asszonytól érdeklődött a kisbattyáni kultúrház környékén lévő kerítés 
ügyéről. Megkérdezte, hogy mekkora nagyságú kerítésről van szó. 
 
Dr. Makra István Edéné a jövő évi Komlói napok és Bányásznap rendezvényével kapcsolatban 
érdeklődött. Lesznek-e változások, vagy újabb elképzelések a jövőben. 
Több kérdés nem volt. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Czukor Zoltán befejezi távgyalogló 
pályafutását, amelynek bejelentésekor a polgármester egy nemzetközi verseny megrendezésére tett 
felajánlást. Czukor Zoltán kiemelkedő eredményeivel a város hírnevét növelte a világ sok pontján. 
Amennyiben a nemzetközi verseny megszervezésre kerül, és a sportember talál alkalmas helyszínt 
egy kialakítható, normál pályának (közterületen), akkor Komló városában az ő visszavonulása 



alkalmából megtartásra kerülhet ez a verseny. Az elmúlt hét folyamán tájékoztatást kapott a 
verseny előkészítéséről, szervezéséről, így a tervek szerint 2018. augusztus második hétvégéjén 
két-három napos rendezvény kezdődhet.  
A Bern Kft. képviselőjével az egyeztetés folyamatos, jelenleg a lakosságot érintő hálózat építési 
munkákról egyeztetett. Sajnos a munkálatok nem fejeződtek be októberig, a műszaki átadás 
december 1-jével kezdődik. A Baranya-Víz Zrt. elkészült a bekötési dokumentációkkal. A bekötő 
vezetékcsonkok kiépítésére nagy gondot fordítottak, azért hogy a lakók számára minél kisebb 
ráfordítással, a legegyszerűbben ráköthetők legyenek. A lakosság ezután is számíthat a Bern Kft. 
illetve a Baranya-Víz Zrt. segítségére. Hangsúlyozta, hogy külön napirenden szerepel a 
közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, és ez az első olyan 
beruházás, mely közmű hozzájárulás nélkül valósulhat meg. Ennek legfontosabb indoka, hogy 
minden plusztámogatást megnyert az önkormányzat, ami érinti a beruházást és 100 %-ban állami 
támogatással jön létre. A lakosság körében a rezsicsökkentési program kb. 17-18 millió forint 
megtakarítást eredményezett. 
A polgármester elmondta, hogy a jelenleg futó projektek közül az 1,1 milliárd forint összegű 
projekt a legnagyobb és ennek többszöröse a cél. A piac és vásárcsarnok beruházásával 
kapcsolatban szinte mindennaposak az egyeztetések. Két sikeres licit lebonyolításra került, 
zömében komlói vállalkozók és kereskedők részvételével, kikiáltási áron keltek el a helyiségek. 
Mára már csak kettő üres helyiség maradt, ami bérlőre vár. A két sikertelen licit után a Gazdasági 
és településfejlesztési bizottság a bejövő kérelem alapján dönthet. 
A buszpályaudvar esetében örömmel tudatta a polgármester, hogy a projektet megnyerte az 
önkormányzat, de a támogatási szerződés még nem érkezett be. Elkezdődött a vasutat érintő terület 
olyan szintű tervezése, melyet a MÁV kért annak érdekében, hogy dönteni tudjon a terület 
bérbeadásáról az önkormányzat részére. Arról is folyik az egyeztetés, hogy hogyan érinti majd az 
átépítés a vasúti közlekedést, a kőszállítást és a vasút működését. Az elkészült dokumentáció már 
értékelés alatt a MÁV-nál van.  
Az Altáró úti fürdőépület témája önálló napirendként, zárt ülés keretében szerepel a mai ülés 
napirendjei között, amely „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) 
című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele” címet viseli. Jelenleg ebben a projektben még 
nincs támogatói döntés, de bízik abban, hogy idén erre vonatkozóan is megszületnek a döntések.  
A szekszárdi vállalkozóval folyt beszélgetés rávilágított arra, hogy sokan járnak dolgozni 
Komlóról Szekszárdra. A megbeszéléskor szóba került, hogy a tevékenységet Komlón is el lehetne 
végezni, ezért közös megoldást keresnek arra, hogy a komlói munkavállalóknak ne kelljen 
utaztatni. Talán a vállalkozónak is nagyobb haszonra lenne lehetősége és a komlóiak is nagyobb 
számban tudnának helyben dolgozni. A munkahelyteremtés ügyében még szükséges a tárgyalások 
folytatása a megállapodás érdekében. 
A komlói boksz ügyében már négy éve tartó keresgélés folyik. Még mindig nincs olyan ember, aki 
felkarolná a problémát és a helyi fiatalokat edzené. A komlói boksz szakosztály mindig híres volt, 
jelenleg ezt nem mondhatjuk el, és az újjáépítésén dolgozni kell. Hozzátette, hogy a komlói 
bokszcsapat 4 mérkőzésen vett részt, és a közeljövőben részt vesz az országos bajnokságon is. 
A Komlói napok és Bányásznap rendezvényéhez mindig új programokon kell gondolkodni. 
Többen is javasoltak újításokat, ezeket megvizsgálják pénzügyi oldalról is. Előzőleg erről már 
folyt egyeztetés, a téma hamarosan a testület elé fog kerülni.  
Tartozásrendezések a testületi döntéseket követően mindig behajtásra kerülnek. Hozzátette, hogy 
ha az adós kifizette a tőkét és a kamatot, így tisztalappal akar indulni, akkor segíteni kell. Örült 
annak, hogy a képviselő-testület támogatta a követelés elengedésről szóló határozati javaslatot. 
A helyi építési szabályzat módosításáról lakossági fórumot tartottak, ahol összesen körülbelül 4-5 



résztvevő volt. A lakosok a kézilabda munkacsarnokhoz és a napelem parkokhoz kapcsolódó 
kérdésekben érdeklődtek és kaptak tájékoztatást.  
 
Schalpha Anett tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kisbattyáni klub környékén a kerítést egy 
régebbi időpontban ellopták. A lakosok kérésére megvizsgálták a kérdést, és még ebben az évben 
egy helyi vállalkozó közreműködésével szerették volna megépíteni a kerítést. A kerítés nagysága 
20 méter hosszú, és egy nagy kapura, valamint egy kis kapura is szükség van. A kerítés kérdését a 
részönkormányzat ebben az évben már háromszor is tárgyalta. A vállalkozótól kapott árajánlatot 
szintén megvitatták. A részönkormányzat a javításra a saját költségvetéséből 500.000,- forintot 
tudna felajánlani az időjárásra és az idő rövidségére való tekintettel. Ez az összeg viszont kevésnek 
bizonyul, ezért jövő tavaszra halasztják a kerítés felújítását, és kérik az önkormányzat segítségét, 
hogy a teljes ár erejéig támogassa a részönkormányzatot. Ebben az esetben, ahogy más esetekben 
is, nemcsak a részönkormányzat tagjai, hanem a lakosság is részt vesz a döntésben.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  a közös képviselőknek tartott fórumról fejtette ki véleményét. Sajnos sok 
esetben tapasztalható, hogy az ilyen fórumok nem biztos, hogy arról szólnak, ami a leginkább 
égető probléma. Vízdíj tartozások ügyében a társasházaknál csak azt követően lépett fel a vízmű 
tarozások rendezése érdekében, miután közös képviselő cserére sor került több helyen. Véleménye 
szerint a vízmű elodázta a társasházakkal való egyeztetést. A közelmúltban a lakók olyan 
felszólítást kaptak, hogy a fennálló tartozásból meghatározott hányadot fizessenek be egy 
összegben 8 napon belül, a fennmaradót pedig befizethetik részletekben. A befizetések 
elmulasztása esetén elzárják a vizet, vagy korlátozzák a vízszolgáltatást, és a közeli tűzcsapból 
lehet vizet vételezni. Úgy gondolja, hogy a Baranya-Víz Zrt. szolgáltatási területén adott esetben ez 
bevett gyakorlat a behajtást illetően. Szerinte alkalmazni kellene az egyedi elbánás elvét is, ezért 
kérte, hogy polgármester úr járjon el az ügyben. A csalás áldozatául esett társasházak nem képesek 
egy összegű befizetésre és segítségre szorulnak. A lakók kérik, hogy egyedi elbírálás alapján 
vizsgálják meg a tartozásokat. Hajlandók fizetni, de csak és kizárólag ésszerű részletfizetéssel 
állapodnának meg.  
 
Pista József megköszönte a tájékoztatást. Elégedett a piaccal és vásárcsarnokkal kapcsolatos 
törekvésekkel. Felvetette, hogy a lakosság nem biztos, hogy tisztában azzal, hogy mit jelent az 
úszótelek. Véleménye, hogy a hirdetésben pontosabban, közérthetően kellett volna 
megfogalmazni, hogy mely területre vonatkozik a lakossági fórum. 
 
Polics József elmondta, hogy a társasházi fórumnak az volt a célja, hogy a lakók figyelmét 
felhívják arra, hogy tulajdonosként milyen felelősségük áll fenn a társasház működésével és a 
közös képviselő tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy ellenőrző 
szerepet kell vállalni a tulajdonosoknak, annak érdekében, hogy ne keletkezhessen adósság. Ha 
szerepet vállaltak volna az ellenőrzésben, akkor ez talán nem történik meg. 
Hozzátette még, hogy a kisbattyáni kerítés problémáját közös erővel meg lehet oldani. Az 
úszótelek megfogalmazása paragrafusban van meghatározva.  
 
Mester Zoltán elmondta, hogy a hozzájuk fordulókkal minden esetben egyedileg tárgyalnak a 
tartozásokról, de bizonyos szinten vannak korlátaik. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy a hiba nemcsak a lakókban van, hanem a szolgáltatókban 
is, ha előfordulhatnak, felhalmozódhatnak ilyen nagymértékű tartozások úgy, hogy a szolgáltató 



semmilyen behajtási cselekményt nem tesz. Azt kérte a szolgáltatótól, hogy valóban egyedi 
elbírálás alapján történjen a részletfizetési lehetőség elbírálása. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

176/2017. (XI.30.) 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: 

− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatókat, 
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót, 
− a sportlétesítmények kihasználtságáról, 
− a beszámolót a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról, 
− a tájékoztatót a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal kilépéséről a Komlóért 

Egyesületből, 
− a beszámolót a testvér-települési programok és együttműködések című pályázatról, és 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 
 
A képviselő-testület visszavonja az alábbi határozatait: 
− 164/2017. (X.26.) számú, „Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosításáról szóló 10/2017. (II. 

2.) sz. határozat módosítása” tárgyú határozat, 
− 167/2017. (X. 26.) számú, „Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok 

infrastrukturális fejlesztése (1244 hrsz.)” tárgyú határozat. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határid ő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

4. sz. napirend 
 
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
Előadó: Polics József  polgármester 



Meghívott: Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Polics József elmondta, hogy a könyvvizsgáló előzetesen jelezte, hogy egyéb irányú elfoglaltsága 
miatt nem tud részt venni a mai ülésen. 
Pótlólag került kiküldésre az előterjesztés és az aláírt könyvvizsgálói vélemény. 
A határozati javaslatban egy elírás szerepel, helyesen a határozat határideje: 2018. február 28. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrző bizottság a 
határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Pista József támogatja a költségvetést, mert komoly munka áll mögötte. A könyvvizsgáló által is 
említett bizonytalanságot tapasztal a költségvetésben, de bízik benne, hogy ez év végére 
rendeződik.  
 
Polics József hozzátette, hogy a költségvetés az év végére össze fog állni, úgy ahogy tavaly is. 
Figyelemmel a különböző támogatásokra és egyéb dolgokra, a maga részéről nem lát 
bizonytalanságot. Annak ellenére, hogy törvény nem írja elő, azért a költségvetési koncepcióhoz 
igazodó határozati javaslatok szerepelnek az előterjesztésben.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

177/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottságok javaslatainak, valamint a könyvvizsgáló véleményének 
figyelembevételével – a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 

I. 
 
1. A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (20) bekezdésében foglalt 

felhatalmazással összhangban az alábbi saját hatáskörű rendeletmódosítások végrehajtására 
hatalmazza fel a polgármestert: 

 
A./ Amennyiben a kiegészítő működési  támogatási  kérelmünk  teljes  összegben 

jóváhagyásra  kerül, úgy felhatalmazza a polgármestert az adóbevételi előirányzatokhoz   
képest  elért  többletbevétel,  a  fejlesztési mérleg  kiadásainak előirányzat-maradvány  
zárolása,  valamint  az  önkormányzat  dologi  jellegű és tartalék előirányzatainak  
zárolásán  alapuló  –  a szükséges  mértékű  adóbevételi  összeg  működésből  
fejlesztésbe  történő átcsoportosítását is magában foglaló – előirányzatok  
átcsoportosítására a  jelen  rendeletmódosításban nem rendezett hiány kezelése 
érdekében.  

 



B./ Amennyiben   nem  kerül  jóváhagyásra,   illetve  leutalásra  önkormányzatunk  
részére a  kért  kiegészítő  működési  támogatás,  úgy  az  A./ pontban felsorolt 
intézkedéseken  felül a  képviselő-testület  a peres ügyek céltartalék zárolását rendeli el. 
Elrendeli továbbá az e felett kieső támogatási bevétellel egyező összegű  működési  
céltartalék  zárolását.  

 
C./ Amennyiben  a  költségvetésben  szereplő  összegnél  alacsonyabb  összegű  

kiegészítő  működési  támogatás  kerül  jóváhagyásra  és  leutalásra,  úgy annak 
felhasználására  a  támogatói  okiratban  foglalt  célok  betartásával   kerülhet  sor.  
A különbözet  rendezése   érdekében  az  A./ pontban  foglalt  intézkedéseken  
túlmenően  a  B./  pont  szerinti   intézkedések  részleges  végrehajtását  hagyja  
jóvá.  Ennek  megfelelően  a  peres  ügyek  céltartalék  terhére az  eredeti célnak  
megfelelő,  de csökkentett  összeg kerülhet  kifizetésre. 

 
2. Az 1./ pontban szereplő intézkedések nem veszélyeztethetik a személyi jellegű juttatások 

kifizetését, illetve  az intézmények  folyamatos működését, de szükség esetén a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös önkormányzati hivatal esetleges 
feladattal nem terhelt előirányzat maradványainak hiány kezeléséhez szükséges mértékű 
zárolására is. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak végrehajtásáról 

az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számoljon be.  
 

II. 
 

1. A 2018 évi költségvetési rendelet tervezési munkáinak megalapozása érdekében a 
képviselő-testület utasítja a jegyzőt, illetve az érintett intézményvezetőket a költségvetés 
bázis szemléletű tervezésére. 

 
2. A személyi jellegű juttatások és járulékok tervezése során a helyi döntéseken és jogszabályi 

változásokon alapuló szerkezeti változásokat és szintre hozásokat át kell vezetni, különös 
tekintettel az ágazati bérfejlesztések, a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a 
szociális hozzájárulási adó változására. 
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ágazati bérfejlesztésből nem részesülő 
munkavállalók bérének felzárkóztatása, a munkavállalók megtartása és az üres álláshelyek 
feltöltése érdekében többlet forrást kell biztosítani az érintett intézmények részére. 
Alapelvként rögzíti, hogy függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum változásától 
és annak finanszírozásától a fent említett munkavállalói kör esetében az őket foglalkoztató 
intézmények költségvetésében a nem finanszírozott hányadnak megfelelő összegű 
támogatást továbbra is fenntartja annak érdekében, hogy a megemelt garantált bérminimum 
és minimálbér feletti differenciálás lehetőségét fenntartsa. 
Amennyiben az érintett dolgozói körben finanszírozás változás keretében a bértábla 
változásától függetlenül kerül sor központi intézkedésre, úgy a beérkező többlet támogatás 
fenti forráson felül differenciált általános bérfejlesztés forrásául szolgál. 
 



Felkéri a polgármestert, hogy fentiek figyelembevételével a költségvetés I. fordulós 
tárgyalása során tegyen javaslatot a probléma kezelésére. 
 

3. A dologi jellegű kiadások terén az egyedi döntéseken alapuló változásokat át kell vezetni, 
az e feletti egyszeri és folyamatos igényeket a költségvetés első fordulós tárgyalása során 
be kell mutatni. 
 

4. A fejlesztési kiadásokat elemi szintről kell megtervezni a korábbi éveknek megfelelő 
elfogadott és szerződéssel lekötött, elfogadott és egyéb igény bontásban. 
 

5. A társult formában ellátott feladatokhoz kapcsolódó tételeket a társulási tanács 
döntéseinek, illetve a lehívható állami támogatásoknak az ismeretében kell betervezni. 
 

6. Az első fordulós tervezetben a működési pénzeszköz átadásokat a 2017 évi terv szinten kell 
szerepeltetni azzal, hogy az esetleges többletigényeket be kell mutatni. 
 

7. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan gondoskodni kell a céltartalékok, különös 
tekintettel a peres ügyek céltartalék betervezésére. 
 

8. Működési mérleg hiány nem tervezhető, a rendelkezésre álló bevételek és kiadások 
különbözete közötti negatív egyenleg esetén, azzal egyező összegű rendkívüli 
önkormányzati működési támogatási igényt kell betervezni. 
 

9. Amennyiben a 8. pont szerinti tervezésre kerül sor, úgy a költségvetés tervezését alá kell 
rendelni a rendkívüli önkormányzati működési támogatás feltételeinek. 
 

10.  A fejlesztési mérleg hiánya nem haladhatja meg önkormányzatunk kötelezettségvállalási 
limitjét. 
 

11. A képviselő-testület egyetért Sikonda, mint kiemelt üdülőterület pályázatokból nem 
finanszírozható fejlesztési igényeinek folyamatos kezelésével.  
Felkéri a polgármestert, hogy az I. fordulós tervezet előterjesztésekor tegyen a 2018. évi 
fejlesztésekre műszaki/szakmai és pénzügyi javaslatot. 
 

12. A 2017 év zárása során az elszámolási kötöttségek figyelembe vételével törekedni kell az 
áthúzódó saját forrás terhére biztosított pályázati önerők maradványként történő átvitelére a 
2018 évi fejlesztések megalapozása érdekében. 
 
 

Határid ő: 2018. február 28. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 



 
 
 

24/2017. (XII. 1.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2017. (III.10.)  
SZÁMÚ RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának rendjéről szóló 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 
3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„(1) A város 2017. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 
szerint: meghatározott 2017. évi költségvetés fő előirányzata:  
 
a./ bevétel főösszege: 7.835.481.900 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 8.028.581.295 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 193.099.395 Ft 
 
(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési 
célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalékot) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 
szerint: 
 
a./ bevétel főösszege: 3.467.358.059 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 3.660.457.454 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege:  193.099.395 Ft 
 
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 
szerint: 
 
a./ bevétel főösszege: 4.368.123.841 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 4.368.123.841 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege: 0 Ft 
 



(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 
előirányzatok az alábbiak: 
 
1. személyi jellegű kiadások 1.673.707.102 Ft 
2. munkaadókat terhelő járulékok 315.622.522 Ft 
3. dologi jellegű kiadások 1.166.434.966 Ft 
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  3.660.457.454 Ft 
5. speciális támogatások 0 Ft 
6. egyéb kiadások 1.212.359.251 Ft 
7.  költségvetési létszámkeretet 283 főben állapítja meg 
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát 750 főben állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 193.099.395 Ft összegű fejlesztési hitelt kell 

felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési 
hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 247.066.146 Ft többlettámogatás elnyerése 
érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatása jogcímen. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek 
fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.” 

 
3. § 

 
A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„6. § 

         
A költségvetés tartaléka 370.952.665 Ft-, melyből:     
         

- működési céltartalék    370.952.665 Ft  
- működési általános tartalék          0 Ft  

 
4. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Komló, 2017. november 30. 
 
 
 dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 
 
 
 
 



 
 
 

5. sz. napirend 
 

A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Jégl Zoltán örül az előterjesztésnek, mert lehetőségük lenne a vállalkozóknak a nagyobb városi 
rendezvényeken kitelepülni közterületre. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

25/2017. (XII. 1.) sz. rendelet 
 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (VI.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

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

1. §  
 

A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 10. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

„ (1) Az éves időszakra megállapított közterület-használati díjat tárgyév február 28-ig, évközi kezdés 
esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell egy összegben megfizetni. 
Ugyanígy kell eljárni a legfeljebb 3 m² tartós közterület-használatot érintő, havi díjszabással 
megállapított jogviszonyok esetén. Amennyiben a havi időszakra megállapított közterület-használat 
az év során megszűnik, a megszűnést követő hónaptól arányosan számított és korábban megfizetett 
közterület-használati díj visszaigényelhető.  

   

(2) Az (1) bekezdésen kívüli esetekben a havi időszakra megállapított közterület-használati díjat 
tárgyhónapra előre, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni. „ 

 



 

 
2. § 

 
A Rendelet 1. mellékletének a 9. pontja helyébe a következő pont lép: 
 

 9) 

  Vendéglátóipari előkert, terasz: 

 május 1-je és szeptember 30-a között 

   

október 1-je és április 30-a között 

15 m²-ig      781 

Ft/m²/hó, 

15 m² felett 260 Ft/m²/hó 

 

 

0 Ft/m²/hó 

15 m²-ig       

536 Ft/m²/hó, 

15 m² felett  180 Ft/m²/hó 

 

 

0 Ft/m²/hó 

 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2017. november 30. 

 
dr. Vaskó Ernő         Polics József   
címzetes főjegyző       polgármester 

 
 

6. sz. napirend 
 

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés, és kiosztásra került a kamarai vélemény.  
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrző bizottság 
elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. 
 
Pista József elmondta, hogy a Jobbikos plakátokat több esetben letépik, vagy átfestik. Arról 
érdeklődött, hogy be lehetne-e kameráztatni az értékek védelme érdekében. Megjegyezte, hogy a 6 
m2 felületű plakát elhelyezése 72.000,- forintba kerül. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy az adórendelet módosításában mit jelent az, hogy a javaslatnak 
nincsenek környezeti és egészségügyi tényezőkre befolyásoló hatásai.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  a rendelet 2 §-ában megfogalmazásra került szöveg értelmezését kérte, 
melynek szövege az alábbi: „A Rendelet 7. § e) pontjában a „300Ft/ m²/év.” szövegrész helyébe a 
„300Ft/ m²/év,” szöveg lép.” 
 
Dr. Vikor László  elmondta, hogy az adómértékek felsorolását rendezi a jogszabály. A plakátok 



adómértékét illetően belép az f.) pont, így a jelenlegi utolsó részben az írásjel változik pontról 
vesszőre. Megjegyezte, hogy az előterjesztés indokolásában is kitért erre. 
Hozzátette még, hogy amikor ilyen döntést hoz a képviselő-testület, a jogalkotási törvény minden 
tárgykörben előírja a hatásvizsgálat szükségességét. Mindenki tudja, hogy nem lesz környezeti és 
egészségügyi tényezőkre befolyásoló hatása a jogszabálynak, de kötelező erről is nyilatkozni 
nehogy formai probléma történjen az előkészületi munka során. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő urat, hogy külön kamerarendszer biztosan nem fog kiépülni a 
plakátok védelmére.  
 
Pista József elmondta, hogy ezek a rongálások országosan történnek, és úgy hat, mintha fizetnének 
ezért a rongálónak. Megjegyezte, hogy az utolsó alkalommal rendőrségi feljelentést tett, de nem 
sok esélyt lát arra, hogy megtalálják a tettest.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 9 igen, 1 nem szavazattal, valamint 3 tartózkodással elfogadott és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

26/2017. (XII. 1.) sz. rendelet 
 

A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KA PCSOLATOS 
MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 

 30/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adók megállapításáról és a helyi 
adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
 

(1) Adóköteles a Komló Város Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a 
lakás, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény), 
továbbá a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó (a továbbiakban: 
reklámhordozó). 

(2) Mentes az építményadó alól a lakás. A vállalkozónak minősülő adóalany kivételével, 
mentes a lakással, valamint a legfeljebb 6 m² reklámközzétételre használható felülettel 



rendelkező reklámhordozóval kapcsolatos építményadó bevallás-benyújtási kötelezettség 
alól az adó alanya.” 

2. § 
 

A Rendelet 7. § e) pontjában a „300Ft/ m²/év.” szövegrész helyébe a „300Ft/ m²/év,” szöveg 
lép. 

3. § 
 

A Rendelet 7. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 
 
„f) reklámhordozó: 
 
 fa) 0-6 m² reklámközzétételre használható felülettel  

     rendelkező reklámhordozó     0 Ft/m²/év, 
 
fb) 6 m²-nél nagyobb reklámközzétételre használható felülettel  
     rendelkező reklámhordozó a teljes adóalapra    12.000 Ft/m²/év.” 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 
 
Komló, 2017. november 30. 
 

     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 

 
 

7. sz. napirend 
 

Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. 
 
Pista József arról érdeklődött, hogy az óvodából lekerített terület valóban megfelelő lesz-e 
kutyafuttatónak. A későbbiekben egy esetleges visszaállítás során nem lesz-e szennyezett, 
egészségre káros a terület, illetve kell-e talajcserét alkalmazni. 
 
Több kérdés nem volt. 
 
Szarka Elemér szerint az előterjesztés is azt bizonyítja, hogyan viszonyul a képviselő-testület az 
állattartáshoz. Hosszú idők óta keresik a kutyafuttatók helyét a megfelelő paraméterekkel, és úgy 
tűnik, hogy mindenütt sikerül megvalósítani azokat. A törvényben rögzítve van, hogyan kell állatot 
és ebet tartani. Sajnos hozzá kell tenni, hogy a gyakorlat esetenként ettől eltér. Mindent meg kell 



tenni azért, hogy a szabályokat betartassuk, a szankcionálást is beleértve.  
 
Mink Ern ő elmondta, hogy a tavasszal kutyafuttatónak szánt terület ellen tiltakoztak az ott élők. 
Ezt követően esett a választás a volt óvoda területére, amikor az óvodások már elköltöztek. Megérti 
a képviselő úr aggodalmait, de helyet kell találniuk a kutyások számára, mert hatalmas igény van 
rá.  
 
Polics József úgy gondolja, hogy a megfelelő feltételeket itt is biztosítani kell. Minden városrészen 
ki fogják alakítani az előírások szerinti, kulturált körülményeket. A kutyafuttatón belül 
ürülékgyűjtő lesz elhelyezve, amit a kutyatartónak kötelessége használni.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

27/2017. (XII. 1.) sz. rendelet 
 

az állatok tartásáról szóló 18/2012.  (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

 
1. § 

 
Az állatok tartásáról szóló 18/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § d) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„d) 1163/9 és 1053 hrsz-ú területeken 
     (a Pécsi út 35. szám melletti terület),” 

2. § 
 

(1) A Rendelet 3. § h) és i) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„h) 3072 hrsz-ú területen  
     (Zrínyi téri buszmegálló melletti zöldterület),  
 

    i) 3651 hrsz-ú területen 
                 (Berek-völgyi Arborétumban a kőhídtól a mentőállomás felé eső sík  
                 zöldterület), és a” 
 
(2) A Rendelet 3. §-a a következő j) ponttal egészül ki: 
 

  „ j) 3729/2 hrsz-ú területen 
      (volt Felsőszilvási Óvoda udvarából 1118 m²).” 



 
 

3. § 
 

A Rendelet 1. mellékletének a 4. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
4.    1163/9 és 1053 hrsz-ú területeken  
       (a Pécsi út 35. szám melletti terület) 
 
 

 
 

4. § 
 

A Rendelet 1. melléklete az alábbi 10. ponttal egészül ki: 
 
10.   3729/2 hrsz-ú területen 
      (volt Felsőszilvási Óvoda udvarából 1118 m²) 
 



 
 
 

5. § 
 

(1) Ez az önkormányzati rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését 
követő napon lép hatályba. 

 
(2) A 2. § és 4. § 2018. május 15-én lép hatályba. 
 
Komló, 2017. november 30. 
 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 

8. sz. napirend 
 

A kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. 



 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 

28/2017. (XII. 1.) sz. rendelet 
 

A KEGYELETI GONDOSKODÁSRÓL 
szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. 
(IV.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„2. § 
 

A polgármester – ha az a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti közeli 
hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes –, a képviselő-testület 
tájékoztatása mellett, indoklással ellátott írásos döntésével az önkormányzat saját halottjává 
nyilváníthatja azt a személyt, aki 

a) az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai, munkavállalói közül 
munkabaleset következtében hunyt el, vagy 

b) Komló városa, illetve a város lakosságának érdekében kifejtett kimagasló szakmai, emberi, 
hivatásbeli, vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó.” 

 
2. § 

A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában különösen: 

a) halott szállítás, 
b) sírhelyváltás, 
c) sírásás, 
d) koporsó, vagy urna, 
e) ravatalozás, 
f) szertartás, 
g) egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő stb.), 
h) az önkormányzat koszorúja.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 



Komló, 2017. november 30. 
 

          dr. Vaskó Ernő       Polics József 
              címzetes főjegyző       polgármester 
 
 

9. sz. napirend 
 

Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, 
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása  
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Szociális és Egészségügyi bizottság, valamint a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot, és a rendeletmódosítást elfogadásra 
javasolta. 
 
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: 
 

178/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Szociális és egészségügyi bizottság, a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével - megtárgyalta az „Étkezési normával kapcsolatos döntések 
meghozatala, valamint a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása” című előterjesztést. 

 
1. )  A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén működő 

köznevelési intézményekben a diétás norma összegét 2018. január 1. napjától jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletében részletezettek szerint állapítja meg. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

29/2017. (XII. 1.) sz. rendelet 
 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS 
ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL  

 
szóló 1/2015 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 



 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe, 45.§-ában, 48. § (4) 
bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 
bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, valamint a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsának 2/2011. (XI. 8.) számú határozatában, 3/2012. (II. 7.) számú határozatában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 7. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 

 
2. § 

 
A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 
 

3. § 
 

Ez a Rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 
Komló, 2017. november 30. 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 

1. sz. melléklet a 29/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez 
„7. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
Bölcsődei térítési díj 
 

1. 1 ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:   4.417,- Ft/fő/nap 
 

2. Számított intézményi térítési díj:     2.057,- Ft/fő/nap 
 

3. Nyersanyagnorma (alap):     400,- Ft/nap + ÁFA 
 

4. Nyersanyagnorma (diétás):      525,- Ft/nap + ÁFA 
 

5.   Bölcsőde étkezési térítési díj: 
5.1. Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (100 %-ot térítő)     350,-  Ft + ÁFA/adag 
5.2. Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (50 %-ot  térítő)      175,-  Ft + ÁFA/adag 



 
6. A gondozásra számított intézményi térítési díj:  1549,- Ft/fő/nap 
 
7. A bölcsőde gondozási díja a számított gondozási díjnál alacsonyabb  
    összegben  állapítja meg:       100,-Ft/fő/nap            
 
8. Az időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik össze: a speciális 

szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 200.- Ft, ezt 
egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, bölcsődei étkezési térítési díja. 

 
2. sz. melléklet a 29/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez 

„8. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium kivételével Komló közigagatási területén lévő 
önkormányzati és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő 
köznevelési intézményekben fizetendő téritési díjak 
 

Ellátási formák: Alap nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Diétás nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Ellátási formák   
Óvoda   

Tízórai 80 105 
Ebéd 190 250 

Uzsonna 80 105 
Általános Iskola (1-4. évfolyam)   

Tízórai 80 105 
Ebéd 250 325 

Uzsonna 80 105 
Általános iskola (5-8. évfolyam)   

Tízórai 80 105 
Ebéd 280 365 

Uzsonna 80 105 
Középfokú intézmények   

Reggeli 150 195 
Ebéd 300 390 

Vacsora 200 260 
 
Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
  



 
A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium köznevelési intézményben fizetendő téritési díjak 
 

Ellátási formák: Alap nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Diétás nyersanyag norma 
(Ft/fő/nap) ÁFA nélkül 

Óvoda   
Reggeli 100 130 
Tízórai 80 105 
Ebéd 190 250 

Uzsonna 80 105 
Vacsora 160 210 

Általános iskola (1-4. évfolyam)   
Reggeli 150 195 
Tízórai 80 105 
Ebéd 250 325 

Uzsonna 80 105 
Vacsora 200 260 

Általános iskola (5-8 évfolyam)   
Reggeli 150 195 
Tízórai 80 105 
Ebéd 280 365 

Uzsonna 80 105 
Vacsora 200 260 

Szakiskola   
Reggeli 150 195 
Tízórai 90 120 
Ebéd 300 390 

Uzsonna 90 120 
Vacsora 200 260 

 
Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
 
 

10. sz. napirend 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
    
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 



 
Bareithné Benke Nikolett és Polics József megköszönte az alpolgármesteri helyettesítési 
feladatok elvégzését Molnár Zoltánnénak.  
 
Molnár Zoltánné érintettségét jelezte a szavazás előtt. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta:  
 

179/2017. (XI.30.)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 Molnár Zoltánné képviselő alpolgármesteri tisztségről 
2017. november 30-i hatállyal történő lemondását, és megköszöni munkáját.  
 

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a főállású alpolgármester tartós akadályoztatása 2017. 
november 30. napjával megszűnik, ezért 2017. december 1. napjától társadalmi megbízatású 
alpolgármestert nem választ.  
 

3. A képviselő-testület 2017. december 1. napjával a Szociális és egészségügyi bizottság 
elnökének Molnár Zoltánnét megválasztja. 

 
4. A képviselő-testület a Szociális és egészségügyi bizottság összetételét 2017. december 1. 

napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Szociális és egészségügyi bizottság   5 fő 
 

Elnök:  Molnár Zoltánné 
Tagok:  Dezső Károly 

dr. György Zóra 
Kültagok: Orsós Ferenc 

Kovács István 
 

5. Az SZMSZ VI. függeléke helyébe az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti függelék lép. 
 

Határid ő:  2017. december 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
         dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 



 
11. sz. napirend 

 
A közművesítési hozzájárulásról szóló 1/2017. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán  üzemigazgató 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a Pénzügyi és ellenőrző bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Mink Ern ő véleménye, hogy ha a képviselő-testület visszavonja a rendeletet, akkor lehetőség 
nyílik arra, hogy a családoknak a közművesítési hozzájárulást (régi nevén: rákötési díj) nem kell 
megfizetniük, több marad a kasszában. Megköszönte a polgármester segítségét. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

30/2017. (XII. 1.) sz. rendelet 
 

A közművesítési hozzájárulásról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművesítési 
hozzájárulásról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete. 
 
 

2. § 
 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2017. november 30. 
 
 dr. Vaskó Ernő  Polics József  
 címzetes főjegyző polgármester 



 
 

12. sz. napirend 
 

Víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán  üzemigazgató 
      
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
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: 
 

180/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megvitatta az 
„Víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása” című 
előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a II.1. számú Komló Város és kistérségi ivóvízellátó 
víziközmű-rendszerre, a II.24. számú Komló Város és kistérségi szennyvízelvezető 
víziközmű-rendszerre az egyes települési önkormányzatok által megkötött bérleti-üzemeltetési 
szerződések egybefoglalásra kerüljenek. Egyetért továbbá a II.16. számú Komló Város 
szennyvízelvezető, és tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés 5. 
sz. melléklet szerinti, önálló szerződésként való megkötésével. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 4-6. számú mellékletét 
képező 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 
 
 

13. sz. napirend 
 

Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 



Meghívott: Mester Zoltán  üzemigazgató 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint 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 13 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

181/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 
Baranya-Víz Zrt. számára nyújtandó tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület 6.000.000,-Ft, azaz hatmillió összegű kamatmentes tagi kölcsön 
folyósítását hagyja jóvá a Baranya-Víz Zrt. részére 2018. január 4-i folyósítási és 2018. 
december 28-i visszafizetési határidővel. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. A tagi kölcsön folyósításának feltétele a jelenleg fennálló 9.000.000,-Ft összegű 
tagi kölcsön határidőre történő visszafizetése. 
 
Határid ő:  2018. január 4. – folyósítás 
   2018. december 28. – visszafizetés 
Felelős:  Polics József  polgármester 
 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet összeállítása során az 
előirányzatokat szerepeltesse. 
 
Határid ő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

14. sz. napirend 
 

Hovorka Béla munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
Meghívott: Hovorka Béla  egyéni vállalkozó  
      
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint 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 13 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 
 

182/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta Hovorka 
Béla egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

1. A képviselő-testület Hovorka Béla egyéni vállalkozó (7300 Komló, Munkácsy M. u. 8.) 
kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 
7/2014. (V. 16.) számú rendelete 6. § e) pontja alapján „munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési 
támogatást nyújt. A munkahely-teremtési támogatás összege: 500.000,- Ft, azaz 
ötszázezer forint. 

 
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 

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

3. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat az 1 fő teljes 
munkaidős munkavállaló 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.  

 
4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 

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

 
5. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 1 fő új, 

teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű munkavállalót felvenni, és az így 
megnövekedett munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 24 hónapon keresztül fenntartani.  

 
6. 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 munkahely-teremtési támogatás és 
visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról 
hatósági átutalással beszedni. 

 
A munkahely teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.1. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti támogatási 
szerződés aláírására. 



 
Határid ő:  2017. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 
 

1. sz. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
másrészről a Hovorka Béla egyéni vállalkozó (7300 Komló, Munkácsy M. u. 8. adószám: 60798121-1-22, stat. 
számjel: 60798121-9602-231-02, a továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel: 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. (V. 
16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahely teremtési támogatást (a továbbiakban: támogatás) 
nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 182/2017. (XI.30.) számú határozatában döntött Komló Város 
Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 500.000,- Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban: 
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a 
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 

(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai 
számára az alábbi kivételekkel: 

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      
részleges továbbadás; 

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás; 



e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá a 
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű támogatás 
csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy 
a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek 
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek csekély 
összegű támogatásban. 

(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű 
támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet 
felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és 
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem 
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem 
vehető igénybe. 

(5)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű 
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek 
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási 
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű 
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(6)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értel-
mében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(7)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától 
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós 
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott 
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 

(8)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza 
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb 
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában 
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett 
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb 
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését 

eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 

(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű 
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló 
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az 
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet 
követően is jogszerű marad. 

 
(11) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos 



azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre 
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - 
könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

4. § 

(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más csekély 
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással. 

(2)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes 
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A 
nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás 
halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott 
egyéb állami támogatással.” 

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 

4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett …… vezetett …… számú számlájára utalja. 

5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő új 8 
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, mind a 
működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási időszak lejártát 
követő 30 napon belül. 

7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás 
megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás 
befejezésének igazolása.  
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2017. 
október 24.) foglalkoztatott 1 fő 4 órás munkavállalóhoz képest 1 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a munkavállaló felvételétől számított 24 
hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy az 1 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés 
aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban - 
lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 
köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési kamattal 
növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás elmulasztását követő két 
évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett jogutódjára is érvényes. 



 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 
okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések során 
közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a támogatással 
összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 
hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az 
adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 
 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 
támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő adatokat 
közzétegye. 
 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 
rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári peres vagy 
nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet megkeresésével hatósági 
átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen szerződés aláírását követő 8 napon 
belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét soron kívül igazolja 
Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái 
terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek 
tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell igazolnia Támogató részére. 
 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 
(továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és 
annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a 
Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
Kelt: Komló, 2017. december     

 
        _____________________________                 _____________________________ 

Támogató     Kedvezményezett 
Komló Város Önkormányzata                      Hovorka Béla 

        Képv.: Polics József Polgármester            
 
 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2017. ……………….. …napján: 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2017. ………………...........napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 



 
 

15. sz. napirend 
 

Bareith Péter munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
Meghívott: Bareith Péter  egyéni vállalkozó  
     
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Bareithné Benke Nikolett személyes érintettségét jelentette be, ezért nem szavaz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

183/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta Bareith 
Péter egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

7. A képviselő-testület Bareith Péter egyéni vállalkozó (7300 Komló, Székely Bertalan u. 56.) 
kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 
7/2014. (V. 16.) számú rendelete 6. § e) pontja alapján „munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési 
támogatást nyújt. A munkahely-teremtési támogatás összege: 250.000,-Ft, azaz 
kétszázötvenezer forint. 

 
8. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 

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

9. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat az 1 fő teljes 
munkaidős munkavállaló foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum benyújtását, 
valamint a kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal történő igazolását 
követően folyósítja. 

 
10. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 

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

 
11. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 1 fő új, 

teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű munkavállalót felvenni, és az 1 fős 



munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől 
számított 12 hónapon keresztül fenntartani.  

 
12. 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 munkahely-teremtési támogatás és 
visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról 
hatósági átutalással beszedni. 

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

1.sz. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
másrészről a Bareith Péter egyéni vállalkozó (7300 Komló, Székely Bertalan u. 56., adószám: 67817638-1-22, stat. 
számjel: 60798121-4399-231-02, nyilvántartási szám: 50805219, a továbbiakban: Kedvezményezett) között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. (V. 
16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahely teremtési támogatást (a továbbiakban: támogatás) 
nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 183/2017. (XI.30.) számú határozatában döntött Komló Város 
Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 250.000,- Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban: 
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a 
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 

(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai 
számára az alábbi kivételekkel: 

d) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 



e) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

f) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      
részleges továbbadás; 

f) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

g) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 
 
 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá a 
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű támogatás 
csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy 
a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek 
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek csekély 
összegű támogatásban. 

(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű 
támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet 
felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és 
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem 
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem 
vehető igénybe. 

(9)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű 
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek 
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási 
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű 
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(10)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értel-
mében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(11)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától 
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós 
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott 
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 



(12)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza 
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb 
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában 
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett 
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb 
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését 

eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 

(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű 
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló 
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az 
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet 
követően is jogszerű marad. 

 
(12) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos 
azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre 
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - 
könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

 

4. § 

(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más csekély 
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással. 

(3)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes 
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A 
nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás 
halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott 
egyéb állami támogatással.” 

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 

4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett OTP Banknál vezetett 11731063-21251964-00000000 számú számlájára 
utalja. 

5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő új 8 
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, mind a 
működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási időszak lejártát 
követő 30 napon belül. 



7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően egy összegben 
folyósítja. A támogatás további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal való 
igazolása.  
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2017. 
október 31.) foglalkoztatott 1 fő 4 órás munkavállalóhoz képest 1 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a munkavállaló felvételétől számított 12 
hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy az 1 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés 
aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban - 
lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 
köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési kamattal 
növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás elmulasztását követő két 
évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett jogutódjára is érvényes. 
 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 
okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések során 
közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a támogatással 
összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 
hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az 
adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 
 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 
támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő adatokat 
közzétegye. 
 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 
rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári peres vagy 
nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet megkeresésével hatósági 
átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen szerződés aláírását követő 8 napon 
belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét soron kívül igazolja 
Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái 
terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek 
tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell igazolnia Támogató részére. 
 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 
(továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és 
annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a 
Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
Kelt: Komló, 2017. december     



 
 

        _____________________________                 _____________________________ 
Támogató     Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata                      Bareith Péter 
        Képv.: Polics József Polgármester            
 
 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2017. ……………….. …napján: 
 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2017. ………………...........napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

16. sz. napirend 
 

B-Fitness Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
Meghívott: Benkő Csilla  ügyvezető  
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Bareithné Benke Nikolett kiment a teremből. A képviselő-testület létszáma 12 fő. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

184/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület  – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján  – megtárgyalta a  
B-Fitness Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

13. A képviselő-testület a B-Fitness Kft. (székhely: 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 18.) 
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 munkahely-teremtési támogatás 
összege: 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint. 

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

foglalt 1 fő 8 órás (azaz teljes munkaidejű) foglalkoztatott bér- és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  
 

15. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat az 1 fő teljes 
munkaidős munkavállaló foglalkoztatásának, valamint a tervezett beruházás megkezdését 
igazoló dokumentum benyújtását követően 3 egyenlő részletben, évente folyósítja: az első 
részletet legkésőbb 2017. december 31. napjáig, a 2. részletet a 2018. évi költségvetés 
elfogadását követő 15 napon belül, a 3. részletet az előző évihez képest egy év múlva. A 
támogatás első részletének folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás megkezdésének 
dokumentumokkal történő igazolása. A 2-3. részlet folyósításának feltétele a foglalkoztatási 
kötelezettség teljesítése, illetve a 3. részlet tekintetében mindezeken felül a vállalt beruházás 
befejezésének igazolása.  

 
16. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 

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

 
17. Kedvezményezett az 1 fő teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű 

munkavállalóval megnövekedett átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 36 hónapon keresztül köteles fenntartani.  

 
18. 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 munkahely-teremtési támogatás és 
visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról 
hatósági átutalással beszedni. 

 
19. A munkahely teremtési támogatás tárgyévi, 250.000,-Ft összegű részletének fedezete a 

Költségvetési rendelet 6.1.1. sz. mellékletében elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” 
céltartalék előirányzat. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi - 2019. évi támogatási részlet, 
azaz 250.000,-Ft - 250.000,-Ft fedezetét a 2018 - 2019. évi költségvetésekben külön soron 
biztosítja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018-2019. év költségvetéseinek összeállítása során a tárgyéven 
túlnyúló kötelezettséget szerepeltesse. 
 



 
 
Határid ő:  2017. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 

1.sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
másrészről a B-Fitness Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: B-Fitness Kft., 
székhely:7300 Komló, Kossuth L. u 18., képviselő: Benkő Csilla, adószám: 24799546-2-02, cégjegyzékszám: 
02-09-080585; a továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. (V. 
16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahely teremtési támogatást (a továbbiakban: támogatás) 
nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 184/2017. (XI. 30.) számú határozatában döntött Komló Város 
Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 750.000,- Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban: 
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a 
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 
 
(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai 

számára az alábbi kivételekkel: 
g) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
h) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
i) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 
ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; 
           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      

részleges továbbadás; 
h) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
i) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 

 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá a 
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű támogatás 



csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy 
a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek 
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek csekély 
összegű támogatásban. 

 
(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű 

támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet 
felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és 
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem 
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem 
vehető igénybe. 

(13)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű 
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek 
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási 
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű 
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 
 

(14)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értel-
mében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

 
(15)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától 

függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós 
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott 
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 

 
(16)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza 

nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb 
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában 
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett 
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb 
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését 

eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 
 
(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló 
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az 
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet 
követően is jogszerű marad. 

 
(13) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos 
azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre 
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - 
könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

 
4. § 

 
(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően 

nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más csekély 
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással. 

 



(4)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes 
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A 
nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás 
halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott 
egyéb állami támogatással.” 
 

3./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat megismerte, a 
jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű támogatásokról 
tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a támogatás halmozási 
szabályoknak való megfelelését. 
 
4./ Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 napon 
belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a támogatás 
összegét a Kedvezményezett 50800142-15368731-00000000 számú számlájára utalja. 
 
5./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér- és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
 
6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, mind a 
működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási időszak lejártát 
követő 30 napon belül. 
 
7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 3 egyenlő 
részletben, évente folyósítja: az első részletet legkésőbb 2017. december 31. napjáig, a 2. részletet a 2018. évi 
költségvetés elfogadását követő 15 napon belül, a 3. részletet a 2. részlet folyósítását követő egy év múlva. A 
támogatás első részletének folyósítási feltétele – a fentieken túlmenően – a kapcsolódó beruházás megkezdésének 
dokumentumokkal való igazolása. A 2-3. részlet folyósításának további feltétele a foglalkoztatási kötelezettség 
teljesítése, az utolsó részlet tekintetében pedig mindezeken felül a vállalt beruházás befejezésének igazolása.  
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2017. 
november 15.) foglalkoztatott 2 fő 8 órás, 1 fő 6 órás és 2 fő 2 órás munkaválallóhoz képest 1 fő 8 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval megnövekedett átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát az 
utoljára felvett munkavállaló felvételétől számított 36 hónapon keresztül fenntartja.  
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. pontokban 
foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban - lefolytatott 
ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül köteles 
az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési kamattal növelt 
összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás elmulasztását követő két évig 
kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett jogutódjára is érvényes. 
 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő okiratok 
megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések során 
közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a támogatással 
összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 
hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az 
adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 
 



12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 
támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő adatokat 
közzétegye. 
 
13./ Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 
rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári peres vagy 
nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet megkeresésével hatósági 
átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen szerződés aláírását követő 8 napon 
belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét soron kívül igazolja 
Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái 
terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek 
tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell igazolnia Támogató részére. 
 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 
(továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és 
annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a Polgári 
Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
 
Kelt: Komló, 2017. december      

 
 
 
 

        _____________________________                    _____________________________ 
Támogató       Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata                      B-Fitness Kft. 
        Képv.: Polics József Polgármester           Képv.: Benkő Csilla ügyvezető 
 
 
 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2017. december.. …napján: 
 
 
 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2017. ………………...........napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 

17. sz. napirend 
 

Objektum Projekt Kft munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
Meghívott: Kovács Botond ügyvezető  
 

Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

185/2017. (XI.30.) sz. határozat 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az 
Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

20. A képviselő-testület az Objektum Projekt Kft. (székhely: 7300 Komló, Munkácsy M. u. 
67.) kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 
7/2014. (V. 16.) számú rendelete 6. § e) pontja alapján „munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési 
támogatást nyújt. A munkahely-teremtési támogatás összege: 500.000,-Ft, azaz ötszázezer 
forint. 

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

foglalt 2 fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér- és járulék költségeinek finanszírozására 
használhatja fel.  
 

22. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat az 2 fő teljes 
munkaidős munkavállaló foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum benyújtását, 
valamint a kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal történő igazolását 
követően folyósítja. 

 
23. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 

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

 
24. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 2 fő új, 

teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű munkavállalót felvenni, és a 2 fős 



munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől 
számított 12 hónapon keresztül fenntartani.  

 
25. 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 munkahely-teremtési támogatás és 
visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról 
hatósági átutalással beszedni. 

 
A munkahely teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.1. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2018. január 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 

1.sz. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
másrészről a Objektum Projekt Kft.  (székhely: 7300 Komló, Munkácsy M. u. 67.), adószám: 25838101-1-02, stat. 
számjel: 25838101-4321-113-02, a továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel: 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. (V. 
16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahely teremtési támogatást (a továbbiakban: támogatás) 
nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 185/2017. (XI.30.) számú határozatában döntött Komló Város 
Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 250.000,- Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban: 
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a 
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 

(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai 
számára az alábbi kivételekkel: 

j) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 



k) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

l) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      
részleges továbbadás; 

j) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

k) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 
 
 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá a 
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű támogatás 
csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy 
a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek 
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek csekély 
összegű támogatásban. 

(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű 
támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet 
felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és 
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem 
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem 
vehető igénybe. 

(17)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű 
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek 
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási 
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű 
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(18)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értel-
mében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(19)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától 
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós 
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott 
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 



(20)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza 
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb 
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában 
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett 
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb 
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését 

eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 

(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű 
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló 
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az 
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet 
követően is jogszerű marad. 

 
(14) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos 
azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre 
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - 
könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

 

4. § 

(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más csekély 
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással. 

(5)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes 
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A 
nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás 
halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott 
egyéb állami támogatással.” 

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 

4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett …..Banknál vezetett …….. számú számlájára utalja. 

5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 2 fő új 8 
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, mind a 
működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási időszak lejártát 
követő 30 napon belül. 



7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően egy összegben 
folyósítja. A támogatás további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal való 
igazolása.  
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2017. 
november 15.) foglalkoztatott 2 fő 8 órás munkavállalóhoz képest 2 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a munkavállaló felvételétől számított 12 
hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 2 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés 
aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban - 
lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 
köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési kamattal 
növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás elmulasztását követő két 
évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett jogutódjára is érvényes. 
 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 
okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések során 
közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a támogatással 
összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 
hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az 
adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 
 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 
támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő adatokat 
közzétegye. 
 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 
rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári peres vagy 
nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet megkeresésével hatósági 
átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen szerződés aláírását követő 8 napon 
belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét soron kívül igazolja 
Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái 
terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek 
tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell igazolnia Támogató részére. 
 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 
(továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és 
annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a 
Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
Kelt: Komló, 2017. december     



 
 
 

        _____________________________                 _____________________________ 
Támogató     Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata           Kovács Botond ügyvezető 
        Képv.: Polics József Polgármester              Objektum Projekt Kft.           
 
 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2017. ……………….. …napján: 
 
 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2017. ………………...........napján: 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 

18. sz. napirend 
 

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi köl csön kérelme 
 
Előadó: Polics József   polgármester  
Meghívott: Wágner László  ügyvezető 
  Wágner Zita   ügyvezető 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

186/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtandó 3 M Ft tagi kölcsönről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 
 



1. A képviselő-testület 3.000.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Komló-Habilitas 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére. A folyósítás időpontját 2018. január 4-ben, a 
visszafizetés határidejét 2018. december 27-ében állapítja meg. 

 
2. A folyósítás feltétele, hogy a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. a jelenleg 

önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását 2017. december 27-ig 
maradéktalanul rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig 
jóvá kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.  

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. 
  

Határid ő:  2018. január 4. – folyósítás 
   2018. december 27. – visszafizetés 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

4. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet összeállítása során az 
előirányzatokat szerepeltesse. 
 
Határid ő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

19. sz. napirend 
 

„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről 
szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
Meghívott: Hiegl Zolt  ügyvezető 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Dr. Makra István Edéné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a HegyhátMédia Kft.-vel már több éve 
szerződése van az önkormányzatnak, és komoly szakmai hozzáértéssel dolgoznak. 
Munkájukat nagyra becsüli, itt kiemelte az internetes felület megvalósítását. A kért összeg a tavalyi 
összeggel nagyjából megegyezik, és a további munkálatokhoz van rá szüksége a Kft.-nek. A kisebb 
összegű többlet az újabb eszközök beszerzésére szükséges. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

187/2017. (XI.30.) sz. határozat 



 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel című előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület elfogadja a HegyhátMédia Kft. által készített, az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező beszámolót. 
 

2. A képviselő-testület jóváhagyja a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló 
város honlapjának üzemeltetésére a HegyhátMédia Kft.-vel kötendő megállapodást az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Határid ő:       2017. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

3. A képviselő-testület a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló város 
honlapjának üzemeltetésére a 2018. évi támogatás mértékét a költségvetési rendeletében 
állapítja meg. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 
HegyhátMédia Kft. feladatainak ellátáshoz 2018. január, február, március hónapra a 2017. 
évben megállapított 5.000.000.-Ft időarányos részét biztosítja.  
 

4. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során a támogatás összegét 
szerepeltesse. 

 
Határid ő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Polics József gratulált a HegyhátMédia Kft. munkájához. 
 
 

20. sz. napirend 
 

Beszámoló a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
Meghívott: Bogyay László  intézményvezető  

Feuerstahler Terézia  igazgatóság elnöke 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Szociális és Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. 
 
Bareithné Benke Nikolett visszaérkezett a terembe, a képviselő-testület létszáma 13 főre 
változott. 



 
Kérdés, nem volt. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a Tésztagyártó Szociális Szövetkezet a termékeit már 
sok helyen forgalmazza. Közel két millió forintos nyereséggel zárják az évet. Tésztájukat már 
Pécsett, Kozármislenyben, Magyarszéken, Hosszúhetényben, Berkesden, Sellyén, Szederkényben 
és Komlón is árulják.  
 
Dr. György Zóra gratulált a Tésztagyártó Szociális Szövetkezet elért eredményeihez, különösen 
az élelmiszeripari nagydíjhoz. 
 
Polics József elmondta, hogy 40 tonna tészta került legyártásra a szövetkezet márciusi alapítása 
óta. Példaértékű, hogy közmunkaprogramból alakult élelmiszeripari céggé a tésztagyártó. 
Mindenkinek gratulált és további sikereket kívánt. 
 
Hegedüs Norbert fontosnak tartja megemlíteni a közfoglalkoztatottakat, mert nagyon sokat tettek 
a sikerért.  
 
Szarka Elemér véleménye a beszámolót olvasva, hogy sikertörténete van a Tésztagyártó 
Szövetkezetnek, és nagyszerű munkát végeznek. Feuerstahler Terézia messze meghaladó, kiváló 
munkát végez. A bizottsági ülésen felvetette ötletét, hogy a Kolbásztöltő Fesztiválon komlói tészta 
standot lehetne kialakítani. Gratulált és további sok sikert kívánt a továbbiakhoz. 
 
Mink Ern ő megemlítette, hogy a közmunkásokból álló csapatból profi csapat alakult ki egy jó 
vezetővel. Gratulált az elért sikerekhez. 
 
Polics József véleménye, hogy amióta 2012-ben elindult a közmunkaprogram Komló városa 
mindig élen járt abban, hogy valami értékteremtőt adjon az embereknek. A tésztaüzem majdnem 
elsőként jött létre a programban. Nem volt könnyű feladat összehozni egy olyan csapatot, amely 
már az elsődleges munkaerőpiacon végzi a munkáját. Gratulált a sikerekhez, és további sok sikert 
kívánt. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

188/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Szociális és egészségügyi bizottság, valamint a Gazdasági 
és településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az Beszámoló a Komlói 
Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről.  
 

1. A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a Komlói Tésztagyártó Szociális 
Szövetkezet (7300. Komló, Kossuth L. u. 19.) 2017. évi működéséről szóló beszámolót. 

 



 
 
 

21. sz. napirend 
 

A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme 
 
Előadó: Polics József   polgármester  
Meghívott: Feuerstahler Terézia   igazgatóság elnöke 
 
Molnár Zoltánné kiment a teremből, a képviselő-testület létszámra 12 főre változott. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 3 millió forintos tagi kölcsönnel indult a 
szövetkezet, mely visszafizetésre került. Januárban pedig 1,5 millió forintos kérelemmel fordul az 
önkormányzathoz a forgótőke biztosításához.  
 
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: 
 

189/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói 
Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) részére nyújtandó 1,5 M 
Ft tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület 1.500.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Komlói 

Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) részére. A 
folyósítás időpontját 2018. január 4-ben, a visszafizetés határidejét 2018. december 
27-ében állapítja meg. 

 
2. A folyósítás feltétele, hogy a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet a jelenleg 

önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását 2017. december 27-ig 
maradéktalanul rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig 
jóvá kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.  

 
3. Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására. 
  

Határid ő:  2018. január 4. – folyósítás 
   2018. december 27. – visszafizetés 
Felelős:  Polics József polgármester 
 



4. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet összeállítása során az 
előirányzatokat szerepeltesse. 
 
Határid ő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

22. sz. napirend 
 

A Komlói Szociális Bolt átadása a Városgondnokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális 
Szövetkezetnek és egyebek 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
Meghívott: Bogyay László  intézményvezető  

Feuerstahler Terézia  igazgatóság elnöke  
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Szociális és Egészségügyi bizottság, a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, valamint 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 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

190/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint 
a Szociális és egészségügyi bizottság javaslatainak figyelembevételével – „A Komlói Szociális 
Bolt átadása a Városgondnokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek és egyebek” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy Komló Város Önkormányzat Városgondnokságától 
(7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
(székhely: 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) a Komló 3561 hrsz. alatt, a Vásárcsarnok 
üzlethelyiségében működő Komlói Szociális Bolt üzemeltetését 2017. december 31. 
napjával átvegye. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának 
intézményvezetőjét arra, hogy a bolt eszközeit a Komlói Tésztagyártó Szociális 
Szövetkezet ingyenes használatába adja. A bolt árukészletét az intézmény az átadás 
napjával értékesíti a Szövetkezetnek nyilvántartási áron. 

 
3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a feladat átadásával Komló Város 

Önkormányzat Városgondnokságának vállalkozási tevékenysége 2017. december 31. 
napjával megszűnik. A tevékenység megszűnése az intézményi alapító okirat módosítását 
nem igényli. 



 
4. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Szociális Boltnak helyet adó Komló 

3561 hrsz.-ú, „vásárcsarnok” elnevezésű ingatlant a Komlói Tésztagyártó Szociális 
Szövetkezet az alapszabályában telephelyként feltüntesse, és annak ténylegesen igénybe 
venni kívánt helyisége használatáról az ingatlankezelő Városgondnoksággal – az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI. 24.) sz. önkormányzati 
rendelet 20. § (3) bek. c) pontja és (4) bekezdése alapján – az ingyenes használatba adásról 
határozott idejű megállapodást kössön.  
 
Hozzájárul továbbá a Komló belterület 1209/A/16 hrsz.-ú, 110,51 m2 nagyságú ingatlan 
telephelyként történő feltüntetéséhez, valamint ahhoz, hogy az ingatlan ingyenes 
használatba adásról – a már hivatkozott önkormányzati rendelet alapján – határozott idejű 
megállapodást kössön.  
 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetkezet alapszabályában foglalt 
tevékenységek a „4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme” és a „4711 Élelmiszer jellegű 
bolti vegyes kiskereskedelem” TEÁOR szerinti tevékenységekkel kiegészüljenek. 

 
5. A Vásárcsarnok rekonstrukciós munkálatai időszakára a Komlói Szociális Bolt elhelyezése 

külön javaslat alapján fog megtörténni.  
 

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapszabály és a kapcsolódó okiratok 
aláírására, valamint arra, hogy a nyilvántartásba vételi és az esetleges változásbejegyzési 
eljárásban szükséges, illetve a szövetkezet működésével összefüggő intézkedéseket, 
nyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye. 
 
Határid ő: 2017. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   Bogyay László intézményvezető  
 
 

23. sz. napirend 
 

„Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.2-17)” tárgyú felhívásra támogatási kérelem 
benyújtása 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
Meghívott: Bogyay László  intézményvezető 
 
Polics József elmondta, hogy a pályázati felhívás 2017. november 27-én módosításra került. A 
módosítás érdemi változása, hogy lakásonként átlagosan nem az eredeti felhívás szerinti 500 ezer, 
hanem 1 millió Ft a maximálisan támogatható összeg. Az összességében meghatározott 30 millió 
Ft maximum támogatási összeg nem változott. 
Az előterjesztés szerint a benyújtandó pályázatban az egy lakásra jutó átlagos felújítási összeg fele 
a felhívásban rögzített egy lakásra megengedett támogatási összegnek, viszont így pályázati 
nyertességünk esetén kétszer annyi lakás felújítására kerülhetne sor, ezért az előterjesztés szerinti 



határozati javaslatát továbbra is fenntartja. Hozzátette, hogy az ingatlanok a 314/2012 Korm. 
rendelet 10. sz. mellékletében meghatározottak szerint szegregátumban helyezkednek el. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a Szociális és Egészségügyi bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József szeretné, ha az adott utca megnevezésre kerülne, valamint a szegregátum szó 
értelmezését kérte. 
 
Polics József elmondta, hogy a Kazinczy Ferenc utcában lévő lakásokról van szó az 
előterjesztésben. A szegregátum szó, eléggé összetett fogalom, mely számadatokon és szociális 
helyzethez kapcsolódó mutatókon alapszik. Az ehhez kapcsolódó adatokat a KSH adja ki. 
 
Pista József szerint a szegregátum nyomortelepet és gettót jelent. Nem olyan régen erre a területre 
ráköltöttek 280 millió forintot, jelenleg újabb 30 milliós összegeket akarnak fordítani ezekre a 
lakásokra. Hátrányos megkülönböztetést jelent a többi városrészen, lakótelepen élőkkel szemben. 
Olyan emberekre költik a pénzt, akik nem becsülik meg azt, amit kaptak. Az említett 280 millió 
forintnak pedig már semmi látszata nincs. Vannak ott olyan lakások, amik nem érnek 1 millió 
forintot sem.  
 
Hegedüs Norbert elmondta, hogy önkormányzati tulajdonú lakások felújítására vonatkozik a 
pályázat, amire az önkormányzat pályázna. Ebben az utcában helyezkedik el a legtöbb 
önkormányzati tulajdonú lakás, mely szegregátumban található, ezért itt lehet megvalósítani 
projektet.  
 
Szarka Elemér úgy gondolja, hogy ebben a városban sincs kívülálló. Ha valami rossz, akkor 
azoknak az embereknek a legrosszabb, akik ott élnek. Mindenkit formál az a miliő, ahol élünk. A 
rossz feltételek rányomják a bélyeget az emberi viselkedésre, a kultúrára és magatartásra. Esélyt lát 
arra, hogy a pályázat megvalósításával talán kulturáltabban élnek, teljesebb értékű emberré 
válhatnak az ott lakók. Természetesen felelősséggel is jár, és ha nem tud elvárható, normális 
módon élni valaki a felújított lakásban, akkor szankciókat kell alkalmazni.  
 
Polics József elmondta, hogy önkormányzati tulajdonra költünk, nem 1 millió forintot 30 lakásra, 
hanem 500.000,- forintot 60 olyan önkormányzati lakásra a Kazinczy utcában, melyben a 
lakóknak, visszamenőleg évekre nem volt tartozásuk. A képviselő úr által említett más 
városrészen, lakótelepeken nincs saját tulajdonú lakása az önkormányzatnak. A Kazinczy utca nem 
vehetett részt eddig semmilyen egyéb programban.  
 
Molnár Zoltánné kiment a teremből, a képviselő-testület létszáma 12 főre változott. 
 
Pista József szerint már többször is rendbe rakták ezt az utcát, mégis teljesen lelakták, 
tönkretették. Nem érti hogyan alakulhatott ki a szegregátum.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen, 1 
nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 
 

191/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Szociális és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.2-17)” tárgyú előterjesztést. 

1. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat a „Lakhatási 
körülmények javítása” tárgyú EFOP-2.4.2-17 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet 
nyújtson be az önkormányzati tulajdonban álló és az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
rögzített ingatlanok felújítására, energiahatékonyság javítására, az összességében bruttó 30 
millió Ft támogatási összeg elnyerése érdekében. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására és az 

azzal kapcsolatosan előírt nyilatkozatok megtételére, a szükséges dokumentumok 
aláírására. 

 
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:  2018. január 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

24. sz. napirend 
 

Hozzájárulás a dávidföldi 3918/4, 3918/5, 3918/8, 3918/9, hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
Meghívott: Réthy István Péter  ügyvezető 

Kalamár József  ügyvezető  
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
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 12 igen, 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

192/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 



A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a dávidföldi 3918/4, 3918/5, 3918/8, 3918/9 hrsz.-ú 
ingatlanok értékesítéséhez való hozzájárulással kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a BENKALA Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Cg.: 01-09-965926) kérelmére a társaság tulajdonát képező 

 
- komlói 3918/8 hrsz. alatt felvett „beépítetlen terület” megnevezésű, 9999 m2 területű és a 

komlói 3918/9 hrsz. alatt felvett „beépítetlen terület” megnevezésű, 9987 m2 területű 
hrsz.-ú ingatlanok BARANYAI SBAU Kft. (cg.: 02-09-073384) számára, 

- a komlói 3918/4 hrsz. alatt felvett, „beépítetlen terület” megnevezésű, 9569 m2 területű 
ingatlan Solar Erőmű Kft. (Cg.: 02-09-082656) számára, továbbá a 

- komlói 3918/5 hrsz. alatt felvett, „beépítetlen terület” megnevezésű, 9569 m2 területű 
ingatlan Sun-Energie Kft. (Cg.: 02-09-082667) számára  
történő elidegenítéséhez hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a vevők az ingatlanokon 2019. 
december 15. napjáig napelemparkot építenek.  

 
A hozzájárulás további feltétele, hogy az ingatlanokon a Komló Város Önkormányzat javára 
bejegyzett visszavásárlási jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom a tulajdoni lapok 
szerinti jelenlegi állapotnak megfelelően, változatlan tartalommal és ideig fennmarad. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok elidegenítéséhez 
hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő:  2017. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 
 

25. sz. napirend 
 

Flóra u. 2. szám alatti 1976/104 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
a határozatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen, 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

193/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 



A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Flóra u. 2. 
szám alatti 1976/104 hrsz.-ú lakótelek elidegenítésére vonatkozó előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy Szász István Lajos (7300 Komló, Krisztina u. 10.) a 
komlói 1976/104 hrsz-ú 1180 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 
értékesítse Glaub Diana (7362 Vásárosdombó, Zrínyi u. 6.) részére. 
 

2. Glaub Diana vevőnek a Szász István Lajossal kötött adásvételi szerződés aláírásával 
vállalnia kell, hogy az ingatlanra az értékesítéstől számított 4 éven belül lakóházat épít, 
továbbá hogy az építkezést legkésőbb 2018. április 13-ig megkezdi. 
 

3. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1976/104 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjáról a III/2. 
sorszám alatt Komló Város Önkormányzata javára a beépítési kötelezettség biztosítására 
2016. április 14-én bejegyzett 4 év időtartamra szóló elidegenítési és terhelési tilalom 
törlésre kerüljön. Komló Város Önkormányzata egyidejűleg kéri, hogy a lakóház 
használatbavételének engedélyezéséig az új adásvételi szerződés aláírásától számított 4 
évre ismét kerüljön bejegyzésre a beépítési kötelezettség biztosítására az elidegenítési és 
terhelési tilalom. 
 

4. A képviselő-testület az 1976/104 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapján III/3-4. sorszámú 
„visszavásárlási jog 2018.04.13-ig” valamint „elidegenítési és terhelési tilalom a 
visszavásárlási jog biztosítására” bejegyzések fenntartását kéri. 
 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről Szász István Lajost értesítse.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére, illetve újra 
bejegyzésére vonatkozóan az adásvételi szerződést vagy megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 

26. sz. napirend 
 

Ignácz Zoltán terület használati kérelme (Ipari út 2830 hrsz. árok) 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 100 m2 nagyságú terület 2018. évi bérleti díját 
12,- Ft/m2-ben azaz 1.200,- Ft-ban határozta meg. A határozati javaslatot ezzel az összeggel 
javasolta elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen, 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 



 
194/2017. (XI.30.) sz. határozat 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta Ignácz Zoltán terület használati kérelmére vonatkozó 
előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület a 2830 hrsz.-ú „árok” megnevezésű ingatlan 100 m2 nagyságú területét 

2018. január 1-től határozatlan időre bérbe adja Ignácz Zoltán 7300 Komló, Körtvélyes u. 10. 
sz. alatti lakos részére autómosó üzemeltetése céljára. 
 

2. A 100 m2 nagyságú terület 2018. évi bérleti díját 12,-Ft/m2-ben azaz 1.200,- Ft-ban határozza 
meg. 
A bérleti díj 2019. január 1-től évente az előző évi infláció mértékének megfelelően 
megemelésre kerül. 
 

3. A 2830 hrsz.-ú, 1362 m2 nagyságú ingatlan teljes területének szükség szerint kaszálása a bérlő 
kötelezettsége. 
 

4. A bérleti szerződést az önkormányzat azonnali hatállyal felmondja, ha a területre 
városrendezési szempontból szüksége van, illetve ha a bérlő az ingatlan karbantartási 
kötelezettségének nem tesz eleget vagy a bérleti díjat nem fizeti meg. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről Ignácz Zoltánt értesítse. Felhatalmazza a 
Városgondnokság intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  Bogyay László intézményvezető 
 
 
Molnár Zoltánné visszaérkezett, a testület létszáma így 13 fő. 
 
 

27. sz. napirend 
 

Napelem park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott ingatlanokkal 
kapcsolatos döntés 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
 
Polics József elmondta, hogy pótlólag kiosztásra került a határozati javaslat. Tapasztalata, hogy 
folyamatos mozgás van ezen a területen, ezért van szükség a döntéshozatalra.  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen, 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

195/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta „Napelem park létesítésének céljával értékesített vagy 
használatba adott ingatlanokkal kapcsolatos döntés” tárgyú előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a napelem park létesítésének 

céljával értékesített vagy használatba adott önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal 
kapcsolatban – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – 2018. március 31. napjáig, az 
önkormányzat érdekét szem előtt tartva a földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzések 
jogosultjaként, valamint tulajdonosi jogkörben – így különösen megosztási vázrajzok, 
telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási kérelmek jóváhagyása, szükséges egyeztetések 
lefolytatása, szerződéses határidők módosítása, bérlők közötti területcsere jóváhagyása, illetve 
az ezzel kapcsolatos szerződés-módosítások aláírása – teljes körűen eljárjon, és a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye.  

 
Határid ő:  2018. március 31.  
Felelős:  Polics József polgármester  
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

28. sz. napirend 
 
Kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területekkel kapcsolatos településrendezési tervi, 
illetve a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezés 
lezárása, tárgyalásos eljárás megindítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, és 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 12 igen, 1 
nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

196/2017. (XI.30.) 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 „Kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területekkel 
kapcsolatos településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 
partnerségi véleményezés lezárása, tárgyalásos eljárás megindítása” tárgyú előterjesztést. 
 

1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és elfogadja a város településrendezési 
eszközeinek 2017. évi 2. számú módosításának partnerségi egyeztetésére beérkezett 
véleményeket. 

 
2) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város településrendezési 

eszközeit érintő, az 1. melléklet szerinti módosítási dokumentációt. 
 
3) A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt a módosítás tárgyalásos eljárás keretében 

történő záró szakmai véleményezés megindítására. 
 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész  
 
 

29. sz. napirend 
 

A Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  kiment a teremből, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

197/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, és ellenőrzési bizottság véleménye 
alapján – megtárgyalta a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2018-2021. évekre vonatkozó 
stratégiai tervet. 
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési 
terveket jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi 
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek. 
 

2. A Képviselő-testület az előterjesztés 3. és 4. számú mellékletében szereplő ellenőrzési 
terveket megismerte, azok tartalmával egyetért azzal, hogy azok végrehajtásáról a pénzügyi 
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek. 

 



Határid ő: 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

30. sz. napirend 
 

Közterületjellegek meghatározása 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület megismerte a 
központi címregiszterhez kapcsolódó kormányrendelet szerinti Komló városi teendőket. A 
közterületjellegek meghatározása című előterjesztésben foglaltakkal, a kormányrendelettel 
kapcsolatos tervezett megoldásokkal a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület egyetértett 
és javasolta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Polics József megköszönte a közös munkát. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

198/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a közterületjellegek 
meghatározása tárgyú előterjesztést. 
 

1) A képviselő-testület a közterületjellegek megállapítása érdekében 2017. december 1. 
napjával az alábbi közterület elnevezéseket határozza meg: 
 
az Autósvölgy elnevezése Autós völgy elnevezésre, 
a Cseresznyák elnevezése Cseresznyák dűlő elnevezésre, 
a Gadány elnevezése Gadány dűlő elnevezésre, 
a Határtető elnevezése Határ tető elnevezésre, 
a Kőbánya elnevezése Kőbánya utca elnevezésre, 
az Öreg-hegy elnevezése Öreg-hegy tető elnevezésre, 
a Sóstó elnevezése Sóstó utca elnevezésre, és 
a Sportvölgy elnevezése Sport völgy elnevezésre változik. 
 
Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



 
2) A képviselő testület 2017. december 1. napjával a komlói ingatlan-nyilvántartásban a 8304. 

helyrajzi  számmal szereplő ingatlant a Temető dűlő elnevezésű területhez sorolja be.  
 

Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a települési címnyilvántartáson 

vezesse át, a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Komlói Járási Hivatalát, a települési közszolgáltatókat, szolgáltatókat, pénzintézeteket, a 
Magyar Posta Nyrt.-t, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, valamint hirdetmény 
közzétételével a város lakosságát. 

 
Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

4) A képviselő-testület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy az utca közterületjelleggel 
bevezetésével érintett közterületeken a közterületnév-táblák kihelyezéséről Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a településrész-, a közterület-elnevezés és a 
házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről 
szóló 13/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-ában foglaltak alapján 
gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Bogyay László intézményvezető 

 
 

31. sz. napirend 
 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
Ügyrendjének módosítása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző  
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József elmondta, hogy az SZMSZ-ben apró javításokra volt szükség az egységes 
szerkezethez.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 



199/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a címzetes főjegyző előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása tárgyú előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 2018. január 1. 
napjától 83 státuszban állapítja meg. 
 
2.) A Képviselő-testület 2018. január 1. napi hatállyal jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és 
Ügyrendjét.  
 
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend 
városi honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018. január 1. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Az SZMSZ külön mellékletként szerepel a jegyzőkönyvben. 
 
 

32. sz. napirend 
 

2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
Pista József megkérdezte mennyi a mindenkori nyugdíjminimum összege és mióta nem változott. 
Az ösztöndíj összegének megemelésének lehetőségéről is érdeklődött.  
 
Polics József úgy véli, hogy Komló városában egy olyan rendszer került felépítésre, mely mindent 
figyelembe vesz, és nem egyedi mérlegelés alapján döntenek az elbírálásról. Más településekkel 
összehasonlítva Komló városa nagyon jó támogatási arányokat biztosít. A kérelmek számának 
csökkenése pedig országos tendencia. 
 
Fritsiné Tímár Adrienn  tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nyugdíjminimum összege: 28.500,- 
forint, ami 2008. óta nem változott.  
 
 
Pista József elmondta, hogy ő is utánajárt a kérdésnek. Az igazság az, hogy a régi rendszerben 
állapították meg ezt az összeget, és sajnos azóta nem változott. Ez az alacsony jövedelem határ 



szinte lehetetlenné teszi, hogy ösztöndíjra legyen jogosult a kérelmező. Megköszönte a hivatal 
munkáját. 
 
Jégl Zoltán megköszönte a statisztika elkészítését. 2012-ben még 122 igénylő volt, aki megfelel a 
feltételeknek, ebben az évben már csak 24 igénylő volt, aki a pályázati rendszerben támogatáshoz 
jutott. Javasolta, hogy a csökkenő tendenciát vizsgálják felül. 
 
Polics József véleménye, hogy hiába emeli meg a támogatást a testület, az állami támogatás 
összege nem fog változni.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

200/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület, a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
tájékoztató című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület elfogadja az alábbi táblázatban foglalt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapításra került támogatási összeget, és 
felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésekor a hallgatók 
juttatását az alábbiak alapján vegye figyelembe. 

 
Pályázat típusa 
2018. évben 

Támogatás 
összege 

Beérkezett 
pályázatok száma 
A 2018. évre 
vonatkozóan 

Támogatás összege 
10 hónapra „A” 
típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- 8 320.000.- 
„A” típusú pályázat 4.500.- 6 270.000.- 
„A” típusú pályázat 5.000.- 5 250.000.- 
„A” típusú pályázat 6.000.- 5 300.000.- 
Összesen „A” típusú  24 1.140..000.- 
    
    
Tervezett 2018. évi 
önkormányzati 
támogatás összesen: 

  1.140.000.- 

  
   Határid ő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása 
   Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 



2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy 2017. december 11-ig hozza 
nyilvánosságra az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait. 
 
Határid ő: 2017. december 11. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hallgatói támogatások 
utalásáról gondoskodjon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltétele szerinti ütemezésnek megfelelően. 
 
Határid ő: 2018. január 31.  
Felelős: Polics József polgármester 
 

4.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer keretében, az önkormányzat által biztosított havi támogatási összegek 
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást, és megállapítja, hogy a támogatás megítéléséhez 
kialakított egységes szempontrendszer, valamint a támogatási kategóriák módosítása nem 
indokolt.  

 
 
Dr. Barbarics Ildikó  visszatért a terembe, a képviselő-testület létszáma 13 főre változott. 
 
 

33. sz. napirend 
 

A Sikonda-Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló kerékpárút átadása-átvétele Magyarszék, 
Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok részére 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, az  
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
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: 
 

201/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a „A 
Sikonda-Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló kerékpárút átadása-átvétele Magyarszék, 
Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok részére” című előterjesztést. 



 
1) A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Társulás 37/2017. (X.26.) számú 

határozatát, és ennek megfelelően jóváhagyja a DDOP-5.1.1-2007-0006 számú 
„Hivatásforgalmú kerékpárút a komlói kistérségben” elnevezésű pályázat keretében 
elkészült, és 2011. évben aktiválásra került kerékpárút 2017. december 31. hatályú könyv 
szerinti értékének térítésmentes átadását Magyarszék, Mecsekpölöske, Komló 
önkormányzatok részére az alábbi táblázat szerinti, beépített útszakaszok arányú 
megbontásban:  
 

Település Magyarszék Mecsekpölöske Komló Összesen: 
Épített út (km) 3 862,45 1 349,80 2 081,45 7 293,70 

Százalékos arány (%) 52,956 18,506 28,538 100,0 
Bruttó érték (Ft) 113 860 833 39 790 639 61 358 887 215 010 359 

Értékcsökkenés(Ft) 21 374 252 7 469 603 11 518 450 40 362 305 
 

2) A képviselő-testület az 1. pontban foglaltakkal összhangban dönt a közigazgatási területén 
lévő kerékpárút szakasz átvételéről, és felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet 
szerinti együttműködési megállapodás aláírására. 
 

3) A képviselő-testület az átvett vagyont az átvétel napjával kezelésre térítésmentesen átadja 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézménynek. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:   Polics József polgármester 
   Bogyay László intézményvezető 
 
 

34. sz. napirend 
 

A 2018. évi egyes nagyrendezvények költségkerete 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

202/2017. (XI.30.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület –a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a benyújtott nagyrendezvényi költségkeretet megtárgyalta.  
 

1. A Képviselő-testület a jövő évi Komlói Napok és Bányásznap nagyrendezvény 
programjaihoz előzetesen, 10 millió Ft előirányzatot biztosít, az önkormányzat 2018. évi 



költségvetése terhére. Az előirányzat dologi személyi járulék előirányzatok közötti 
megbontásáról a költségvetés 1. fordulós tárgyalásáig gondoskodni kell. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott célra biztosított 
előirányzat terhére a rendezvények szervezéséhez kapcsolódóan kötelezettséget vállaljon. 
 
Határid ő:  2017. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

3. A képviselő-testület 1.000.e.-Ft-ot biztosít a 2018. február 3-án megrendezésre kerülő VIII. 
Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválra, az önkormányzat a 2018. évi 
költségvetése terhére. 
 

4. Felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti előirányzat terhére 600.e.- Ft működési 
célú pénzeszköz átadására a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére a 
kolbásztöltő fesztivál megrendezéséhez.  
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

5. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetés összeállítása során az előirányzatok 
szerepeltetéséről gondoskodjon.  

 
Határid ő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

35. sz. napirend 
 
INTERPELLÁCIÓK,  BEJELENTÉSEK 
 
Interpelláció és bejelentés nem érkezett. 
 
Schalpha Anett tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Komló városában több intézmény is elnyerte a 
Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye címet. Óvodák és iskolák is szerepelnek közöttük, 
mint a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és óvoda. A 39 intézmény mellett 
olyan partnerintézménye az egyetemnek, aki elnyerte a címet, a tanárképzős és óvoda pedagógus 
hallgatók örömére. Felsorolta a címet elnyerő további óvodákat: Komló Városi Óvoda, Kökönyösi 
Tagóvoda, Tompa Mihály utcai Óvoda, Gagarin Általános Iskola, valamint Nagy László 
Gimnázium.  
 
Polics József elmondta, hogy Adventi vásár nyílik a Városház téren december 1-től, ami minden 
hétvégén nyitva lesz és december 23-ig tart. Ugyanitt a hétvégén elkezdődnek az Adventi 
programok, melyre mindenkit invitált. Kellemes Ünnepeket kívánt mindenkinek. 
 
A következő napirendi pontok tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen 
kerül sor. 



 
Megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 17 óra 59 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő  Polics József 

  címzetes főjegyző  polgármester 
 
 
 


