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

    2018. február 22-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 13 fő képviselő, Gerencsér Ágnes igazoltan hiányzik, dr. György 
Zóra később érkezik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 01 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Ismertette, hogy dr. Barbarics Ildikó Képviselő Asszony „A helyi választópolgárok 
közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartása” címmel előterjesztést nyújtott be, 
és kéri annak új napirendként történő felvételét.  
Ezért a polgármester új napirendi pont felvételére tett javaslatot „A helyi választópolgárok 
közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartása” címmel, melyet 13. sz. napirendi 
pontként javasolt tárgyalni.  
 
A napirendi pontokat illetően kérdés nem volt. Az előterjesztések kiküldésre kerültek.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat az új napirendi ponttal együtt, 
melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
A napirendi pontok számozása a meghívóban jelzetthez képest értelemszerűen nő.  
 
 

1. sz. napirend 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
 
Pótlólag kiküldésre került a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről szóló beszámoló. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  Oláh Gábor helyettes államtitkárral való TOP pályázatokkal és 
beruházásokkal kapcsolatos megbeszélésről, Bebics Jánossal történt tárgyalásról, és Orbán 
Zsolttal a buszpályaudvar beruházásáról folytatott egyeztetésről kérdezett. Érdeklődött az 
Állatvédő Egyesülettel és Mester Ferenccel történő egyeztetésről. 
 
 



 
Pista József a bányászati emlékművel kapcsolatos peres eljárásról kért tájékoztatást, 
valamint megkérdezte, hogy Komlót érinti-e az ELIOS ügy.  
 
Dezső Károly  a napelemes befektetőkkel való tárgyalásról érdeklődött.  
 
Mink Ern ő arról érdeklődött, hogy a hazai szénvagyonnak milyen szerepe lehet a jövő 
magyar gazdaságában. Információt kért a folyamatban lévő szennyvízberuházás jelenlegi 
állásáról.  
 
Több kérdés nem volt. 
 
Polics József elmondta, hogy folyamatos a TOP pályázatok előkészítése, van ahol már a 
kivitelezési fázisban vannak, és készülnek a tervdokumentációk, valamint a tervezői 
költségbecslések. Már olyan előkészített beruházások is vannak, amelyek hamarosan 
közbeszerzési fázisba kerülhetnek, valójában itt kezdődik az igazi megmérettetés. A 
nagyobb pályázatoknál látható, hogy a tervezői költségvetések sok helyen lényegesen 
meghaladják a pályázatban szereplő beruházási összeget. Komló Város Önkormányzata 
nincs abban a pénzügyi helyzetben, hogy a különbséget önrészből pótolni tudja. 
Államtitkár úrral erről a helyzetről egyeztetett, és szó esett arról, hogy a TOP-os pályázatok 
végrehajtásáról szóló rendelet lehetőséget biztosít 15 %-os eltérés mértékéig többletforrás 
igénylésére, erre azonban még országos szinten sem volt példa. A többletforrások 
biztosítására vannak lehetőségek, de ezeket bonyolultnak és hosszú folyamatnak ítéli meg, 
főképp azoknál a beruházásoknál, ahol 12 hónap határidő áll rendelkezésre a 
megvalósításra. Jelenleg országos felmérés folyik a minisztériumban, mert ez év 
októberére az Európai Unió felé olyan indikátor teljesítési feltételek vannak megszabva, 
amelyek fontosak a megvalósításhoz. A vizsgálat megléte után részletesebb tájékoztatást 
kap önkormányzatunk arról, hogy ebben az esetben milyen további folyamatoknak kell 
eleget tenni. A következő tárgyalás alkalmával reményei szerint konkrétabb válaszokat kap 
majd.  
Bebics Jánossal és Orbán Zsolttal való egyeztetése során részben a jelenleg futó és elbírált 
buszpályaudvarral kapcsolatos pályázat volt a téma, mellyel kapcsolatban kifogást 
nyújtottunk be. Az igénybe vehető MÁV területek nagyságáról, illetve e területek 
önkormányzati használatba adásáról folyt egyeztetés. A buszpályaudvar teljes átépítése, 
felújítása kapcsán a DDKK-val azért szükséges a folyamatos tárgyalás, mert a TOM 
Market és a mellette lévő terület egy része a közlekedési központ tulajdonában van. A 
tulajdoni kérdésben meg kell állapodni a feleknek. A megbeszélés alapján elkészítik az 
ingatlan forgalmi értékbecslését, melyet az önkormányzat is elvégzett az összehasonlítás 
végett. Arra jutottak, hogy a DDKK konzorciumi partnerként csatlakozik és körülbelül 50 
millió forinttal hozzájárul a beruházáshoz. Az épület helyiségeit a felújítás után saját célra 
kívánják használni a működés során. Bebics úrral a meglévő közszolgáltatási szerződésben 
leírtakról is történt egyeztetés, a szerződés 2019. december 31-ig él.  
Komló Város Önkormányzatának nem volt szerződéses jogviszonya az Elios-szal és 



semmilyen vizsgálat nem történt. Egy 2014-15. évi pályázat során került kapcsolatba az 
önkormányzattal. A pályázatban a közbeszerzés megtörtént, jelenleg az öt éves fenntartási 
időszak tart.  
A bányászati emlékhellyel kapcsolatos bírósági határozat kiküldésre fog kerülni azon 
képviselők részére, akiket meghallgattak az eljárás során. Az ebben foglalt lényeges 
mondatok már elhangzottak egy sajtóközlemény formájában. Ismertette, hogy a Baranya 
Megyei Rendőr-főkapitányság az eljárás megszüntetéséről hozott határozatot, mivel a 
nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény, és az eljárás folytatásától 
nem várható eredmény. A szakértői vélemény alapján a magánszemély gyűjteményéből 
származó tárgyi eszközök a kulturális javak kategóriájába tartoznak, mint a város, és a 
szakmai történelmi örökségének emléke. A tárgyak értéke a kereskedelmi forgalom alapján 
gyakorlatilag nem meghatározható. Az eladó rögzítette a minimális és maximális árat, a 
képviselő-testület pedig a minimális áron való megvásárlás mellett döntött. 
Hozzáfűzte, hogy a kifizetett 10 millió forint közpénz, az eszközök Komló életéhez 
hozzátartoznak és felelősségünk, hogy bemutassuk őket, mert múltunk meghatározza a 
jelenünket és jövőnket. Cáfolta a sajtóban megjelent tényt, miszerint a 800.000,- forintos 
bírság közpénzből lett kifizetve. Az érintett személyek ezt az összeget egyenlő arányban 
befizették az önkormányzat számlájára, és hozzátette, hogy ő maga is köztük van. Ha a 
megítélt bírságnál magasabb összeg került befizetésre, akkor a többletet a későbbiekben 
egyenlő arányban elosztva visszakapják.  
Elmondta, hogy tárgyalásokat folytatott napelemes befektetőkkel, és hogy az elmúlt 
időszakban sok bérleti szerződést kötött az önkormányzat magánszemélyekkel, valamint az 
MVM Zrt.-vel. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a határidők 
módosítására. Bízik abban, hogy a tavalyi licitek és ingatlan hasznosítások után idén az 
önkormányzatnak ezekből már bevétele is származik és a költségvetésben is szerepelni fog 
a bevételi oldalon. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mánfai oldalon több hektár terület 
került eladásra, amelyek egy-egy 0,5 MW-os nagyságnak megfelelő területekre lettek 
felosztva. E területek a Földhivatalban lassan átvezetésre kerülnek, és tavasszal 
elkezdődhet a kivitelezés. Ebben a témában is nagyon sok egyeztetésre volt szükség.  
Részt vett a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal közösen tartott sajtótájékoztatón, 
valamint az egy nappal azelőtt megtartott konferencián, ahol az eddig elért eredmények 
ismertetésére került sor. Tudni kell, hogy a Kormány a 2017. és 2018. évre a „Bányanyitási 
feladatok előkészítésére” 250 millió forintot biztosít. A hosszadalmas előkészítő munka 
után az elmúlt évben ez az összeg a Magyar Bányászati és Földtani Intézethez került. Az 
intézet megrendelte a különböző szervezeteknél azon tanulmányok és vizsgálatok 
elkészítését, melyek végső határideje 2018. május 30. napja. Az államtitkár úrral, a 
szolgálat elnökével és Riz Gábor képviselő úrral tartottak közös tájékoztatást arról, hogy 
hol tart jelenleg a munka. A sajtótájékoztatón a polgármester, mint a Bányászati Klaszter 
Elnöke vett részt, amit megtiszteltetésnek érzett. Külön öröm volt számára, hogy a Pécsi 
Tudományegyetemet is sikerült bevonni a munkába, ahol a Máza-dél bányanyitáshoz 
kapcsolódó feladatokat (geológiai, laboratóriumi vizsgálatok) végzik. Az elhangzottak nem 
jelentik azt, hogy a közeljövőben bánya fog nyílni. Kutatások folynak arról, hogy mire 
lehet a szenet használni. 



A Nemzeti Fejlesztési Programirodában a jelenleg folyó szennyvízberuházással 
kapcsolatos kérdésekről egyeztetett. Benyújtásra került egy 220 millió forintos pótigény, 
melyről szintén volt egyeztetés. A TOP pályázatokhoz hasonlóan 15 %-ig (ami kb. 115 
millió forint) lehet plusz forrásokhoz jutni. Ez viszont nem érinti a jelenleg folyamatban 
lévő munkákat. Az időjárási viszontagságok miatt a február 28-i határidőre nem lehet 
megvalósítani a beruházást, az átadás időpontja csúszni fog. Elmondta, hogy a beruházás 
forrásai rendelkezésre állnak, csak az időjárási körülmények nem támogatják a munka 
befejezését. A Bajcsy-Zsilinszky utca érintett szakaszán vizsgálják, hogyan lehet a teljes 
körű felújítást elvégezni.  
 
Bareithné Benke Nikolett tájékoztatta a testületet, hogy a gyepmesteri telepen többször is 
történt egyeztetés Mester Ferenccel, az Állatvédő Egyesülettel és Bogyay Lászlóval. 
Keresik az együttműködési lehetőségeket. Közös céljuk, hogy kevesebb kutya kerüljön 
elaltatásra, és minél többnek találjanak gazdát. Az egyesület, a gyepmester és az 
önkormányzat közötti együttműködéséhez közös kapcsolattartót keresnek. A 
Városgondnokság honlapján az ebrendészeti telephely fül alatt megtalálható lesz egy 
fényképalbum, ahová a kutyák képei lesznek feltöltve az örökbefogadás érdekében.  
 
Pista József szerint megnyugtató, hogy az Elios ügyben nem vett részt Komló Város 
Önkormányzata. Örült annak, hogy a 800.000,- forint összegű bírságot az érintettek 
kifizették. A bányászati eszközökkel kapcsolatban elfogadja az ügyészség döntését, de 
fenntartja azt a véleményét, hogy ezeket az eszközöket ingyen kellett volna megkapnia a 
városnak. A szerződés 10 + 10 évre lett megkötve, ami önhatalmúlag lett átírva, és ennek 
semmi alapja nem volt. Hozzátette, hogy az eszközök becsült, hulladék vasként 
megvásárolható értéke 3,7 millió forint, az önkormányzat pedig 10 millió forintért 
vásárolta meg. Érdekesnek találta, hogy az eljárásban a főügyésznek 10 hónap után jutott 
eszébe, hogy ismeri a polgármester urat. Érintettség miatt áthelyezték az ügyet más 
ügyészségre, ezért tartott ilyen sokáig az eljárás lefolytatása. 
 
Szarka Elemér sokat várt az emlékhelytől és az előzményeket ismerve elmondta, hogy 
sokan, sokat tettek azért, hogy ezeket az értékeket megőrizzék. Bemutatásra kerültek az 
eszközök 2011-ben egy avató ünnepség keretében. Bachman Zoltán álmodta meg az 
emlékművet, mely sajnos az utolsó munkája volt. Az emlékmű tárgyi értelemben, és a kor 
divatjának megfelelően gazdagítja a várost, melyet virtuálisan is lehet tovább öltöztetni.  
 
Polics József elmondta, hogy ebben a témában méltatlan vita tart már egy éve. Egyetértett a 
képviselő úrral abban, hogy az akkori városvezetésnek kellett volna megszerezni az egyedi 
bányászati eszközöket. A muzeológus és gépészmérnök nem tudott kereskedelmi árat 
megállapítani, ezért került megállapításra a vas értéke.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 



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

9/2018. (II.22.) 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, 
− a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülettel kötött együttműködési 

szándéknyilatkozatról szóló tájékoztatót, 
− a Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásról 

szóló tájékoztatót, 
− a peres ügyekről szóló beszámolót, 
− a tájékoztatót a Közmeghallgatásról, 
− a Solar Energy Systems Kft. ingatlan adásvételéről szóló tájékoztatót, 
− a beszámolót a bányász emlékműhöz kapcsolódó bírósági ügyről és  
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határid ő: 2018. február 28. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Dr. György Zóra megérkezett. A képviselő-testület létszáma 14 fő. 
 
 

2. sz. napirend 
 

2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
 



A polgármester elmondta, hogy pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény, a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság írásos véleménye, valamint az ő előterjesztői jogon tett 
módosító javaslata.  
A bizottságok az előterjesztést a módosító javaslattal együtt tárgyalták. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Szociális és egészségügyi bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
A nemzetiségi önkormányzati egyeztetés alkalmával további módosító javaslat 
érkezett: 

- Hegedüs István, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javasolja, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat részére biztosított támogatás összege az idei évtől 
évente 10%-kal kerüljön megemelésre. 

 
Erről a későbbiekben külön szavaz majd a képviselő-testület. 
 
Schalpha Anett (frakció vélemény) elmondta, hogy a 2017-es évet is hitelfelvétel nélkül 
fejeztük be, természetesen az idén is erre törekszünk. Elmondható, hogy a 
közalkalmazottak körében (intézményekben) bérfejlesztésre került sor. A tavalyi 
pénzmaradvány nem kerül elvonásra, illetve a cafeteria is intézményi gazdálkodási körben 
marad. A költségvetés főösszege olyan magas, amelyre utoljára akkor volt példa, amikor 
még a teljes intézmény hálózat az önkormányzathoz tartozott.  
 
Pista József megkérdezte, hogy a nemzetiségi önkormányzat által kért 10%-os emelés 
összege miből adódik.  
 
Hegedüs Norbert információi szerint az elmúlt hét évben nem volt változás a nemzetiségi 
önkormányzatoknak nyújtott támogatás összegében, ezért tett erre vonatkozóan javaslatot 
Hegedüs István, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A többlet évente 70-80 ezer 
forintot jelentene. 
 
Pista József elmondta, hogy a költségvetést meg fogja szavazni. Örül annak, hogy a 
cafeteria összege nem kerül elvonásra.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  (frakció vélemény) szerint a költségvetésben számos tétel majd a II. 
fordulóra fog összeállni, így nyílván az anyag még nem alkalmas rendelet alkotására. Nem 
vitás, hogy magas a főösszeg, de az intézmények működtetésének elvonása nagy 
mértékben szerepet játszik abban, hogy a költségvetést viszonylag szépre tudjuk fésülni. 
Korábban az önkormányzat nagyon sok pénzt fordított az intézményekre (pl.: kórházra), 
amely lehúzta a költségvetést. Jelenleg a magas főösszeg a pályázati összegek miatt ilyen 
magas, és ebből adódóan számos rizikót tartalmazhat. A frakció nem támogatja a 



költségvetést. 
 
Hegedüs Norbert elmondta, hogy a magas főösszeg az uniós pályázatoknak is köszönhető, 
amelyekhez már megérkeztek az előlegek, így ez pénzügyi stabilitást nyújt. Az előző 
években hitelfelvétel nélkül teljesítette az önkormányzat a költségvetését, és az idén 
körülbelül 340 millió forint összeget kell még rendezni, természetesen a rendkívüli 
működési támogatás mellett.  
 
Schalpha Anett felhívta a figyelmet, hogy a közelmúltban a közalkalmazottak és az 
egészségügyi dolgozók részére jelentős bérrendezés történt. Pista József képviselő úr 
összekeverte a köztisztviselők és a közalkalmazottak bérrendezését. A bizottsági ülésen is 
volt róla szó, hogy a köztisztviselők számára is történt némi bérfejlesztés, ugyan más 
forrásokból. 
 
Polics József szerint az előterjesztést befolyásoló vélemény nem hangzott el. Örülni kell a 
2018. évi költségvetés magas főösszegének, és annak, hogy a városba ilyen sok forrás 
érkezik. Az önkormányzat ezeket a forrásokat minél hatékonyabban próbálja felhasználni, 
hiány esetén pedig forrásokat kell szerezni. Az intézményi fenntartási időszakban a 
főösszeg csak a működést jelentette minimális beruházások mellett. A beruházások a 
jelenben, a jövő érdekében történnek. Azokat a területeket emelik ki, melyek fontosak a 
város szempontjából. Hangsúlyozta, hogy a tavalyi költségvetésben 550 millió forint 
hiányról beszélt a testület, idén 303 millió forintos hiányról van szó. A fejlesztési hiány 
összege 231 millió forint úgy, hogy közel 3 milliárd forintos beruházási főösszeg szám 
szerepel a költségvetésben és a pénzmaradvány 3,5 milliárd forint az elmúlt évből. Nagyon 
fontos, hogy az intézményrendszer működése stabil. Az intézményvezetőkkel történt 
egyeztetés során a polgármester kérte, hogy a takarékosság jegyében működjenek.  
 
Pista József megköszönte Schalpha Anett képviselő asszony helyesbítését. Véleménye, ha 
olyan jó fizetések lennének, akkor a dolgozók nem mennének el. A köztisztviselők 
nincsenek megfizetve, 2008. óta nem történt béremelés.  
 
Schalpha Anett szerint a képviselő úr még mindig keveri a két fogalmat.  
 
Polics József szerint vannak területek, ahol a bérfejlesztésekre még várni kell. A 
folyamatok már elindultak, a gazdaság jelenleg ennyit tud finanszírozni. Ahol lehetett, a 
bérek rendezésre kerültek, de ennek a TOP pályázatok megnyerése ad lehetőséget. 
Hozzátette, hogy ebben a kérdésben Lázár miniszter úrhoz fordult segítségért, bízik a 
mihamarabbi válaszában, valamint abban, hogy a választások után a kérdés rendeződik.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 
módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület egyszerű többségű szavazással, 3 igen, 9 



nem szavazattal és 2 tartózkodással elutasított.  
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, a módosított határozati javaslattal 
együtt, melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, 11 igen szavazattal és 3 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

10/2018. (II.22.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok 
javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület egyetért az előterjesztésben ismertetett két forduló között átvezetendő 

tételek beépítésével. A működési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében egyetért a 
már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási igény egyensúly 
biztosításához szükséges mértékű felemelésével.  

 
2. A második fordulós előterjesztés során nevesíteni kell a tervezett hitelfelvételek 

visszafizetésének forrását, összhangban az állami számvevőszék korábbi megállapításaival.  
 
3. A képviselő-testület az ismertté vált tételeken túl nem ismer el további egyszeri, illetve 

folyamatos igényeket.  
 
4. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, úgy 

annak terhére haladéktalanul rendezni kell a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó 
pénzeszköz-átadási kötelezettséget.  

 
5. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak 

nyújtandó támogatás összegét a 2017 évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.  
 
6. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évivel megegyező 

összegű differenciált támogatásával, jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket.  
 
7. A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 134.795 eFt-ban 

határozza meg. Felkéri az ad hoc bizottságot, hogy a keretösszeg figyelembevételével 
tegyen javaslatot a támogatási összegekre annak érdekében, hogy arról a képviselő-testület 
a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követő napirendként 2018. március 8-án 
dönthessen. 

 
8. A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 6.1.1. sz. mellékletre 

betervezett összegekkel. Azokat jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a működési 
célú pénzeszköz-átadásokról szóló megállapodások aláírására, illetve a támogatási 
összegek időarányos folyósítására.  

 



9. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi tárgy évben befolyó többlet bevétel a 
hiány fedezeteként kerüljön igénybevételre annak terhére – a továbbszámlázási jellegű 
bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.  

 
10. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy két forduló között folytasson 

egyeztetéseket az intézményi költségvetések egyes előirányzatainak időleges, illetve 
végleges zárolásáról a költségvetés hiányának csökkentése érdekében. Az erre vonatkozó 
javaslatait a második fordulós előterjesztés összeállítása során mind a számszaki, mind a 
szabályozói oldalról szerepeltesse. 

 
11. A közvilágítás fejlesztési keretet a vezetői javaslattal összhangban 1.640 eFt-ban határozza 

meg a képviselő-testület. 
 
12. A képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja: 
 

- A képviselő-testület a Szent Borbála Otthon Np. Közhasznú Kft. támogatási előirányzatát 
350.000,-Ft-tal megemeli. 

- A képviselő-testület megemeli a „pályázati előkészítési önerő és megelőlegezési” keretet 
10 MFt-tal annak érdekében, hogy a pályázatoknál jelentkező esetleges 
többletfinanszírozási igényt a tartalék keretek felhasználásának engedélyezéséig is 
biztosítani tudja. A tartalék keretek felhasználásának engedélyezését követően 
gondoskodni kell a keret visszapótlásáról.  

- A képviselő-testület 600 eFt működési célú pénzeszköz átadását hagyja jóvá a komlói 
polgárőrség részére a támogató által előírt felhasználási kötöttségek mellett. E működési 
támogatás a polgárőrség számára esetlegesen jóváhagyandó nem költségvetési szervi 
támogatás felett kerülhet biztosításra.  

- A képviselő-testület a korábbi már rekultivált hulladék lerakóhoz kapcsolódó tárgyévi 
környezetvédelmi feladatokra a költségvetésben 1 MFt dologi előirányzat beépítését hagyja 
jóvá.  

- Két forduló között az önkormányzat egyéb dologi előirányzatát 20 MFt-tal meg kell 
emelni. A többlet előirányzat felhasználását, a vonatkozó részletszabályt a költségvetési 
rendeletbe be kell építeni.  

- Két forduló között a pontosításra kerülő maradvány terhére a kötött maradvánnyal 
megegyező többletet kiemelt előirányzatonkénti bontásban be kell építeni. Javaslatot kell 
tenni az e feletti maradvány felhasználására, vagy zárolására többlet feladatok ellátása 
és/vagy a hiány csökkentése céljából.  

- A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztett pénzbeni és természetbeni szociális 
ellátások előirányzatait, továbbá a költségvetés végleges elfogadását megelőzően is 
engedélyezi azok folyamatos felhasználását. 

- A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő kiemelt előirányzatok közül a GESZ 
intézmény járulék előirányzatát 6 MFt-tal megemeli, egyúttal az 5. sz. melléklet szerinti 
bontásban jóváhagyja az intézmények kiemelt előirányzatait, melyek a végleges 
előterjesztésig a maradvány összegéhez és a felhasználásához kapcsolódóan változhatnak.  
 

Utasítja a jegyzőt a javaslatok két forduló közötti átvezetésére. 
 
Határid ő: azonnal, illetve értelem szerint 



Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  intézményvezetők 
 
 

3. sz. napirend 
 

Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, és a Szociális és egészségügyi bizottság a 
rendeletmódosítási javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
rendeletet alkotta: 
 

2/2018. (II. 23.) sz. rendelet 
 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Komló város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletének 13/A. § (3) c) 
pontjában hatályát veszti a „határozatlan időre szóló” szövegrész. 
 

2. § 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 



Komló, 2018. február 22. 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

Polics József 
polgármester 

 
 

4. sz. napirend 
 
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, és a 
Szociális és egészségügyi bizottság a rendeletmódosítási javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
rendeletet alkotta: 
 

3/2018. (II. 23.) 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.) számú önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 6. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

2. § 
 

A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 
 

3. § 
 
(1) Ez a Rendelet a (2) bekezdéssel foglalt kivétellel 2018. március 1. napján lép hatályba. 

 
(2) A Rendelet 1. számú melléklet 2.2, 2.3 és 2.4.2 pontja 2018. április 1. napján lép hatályba. 

 
(3) E Rendelet 1. számú és 2. számú mellékletében foglaltakat a 2018. március 1. napját követően 

megállapított térítési díjak esetében kell alkalmazni. 
 
Komló, 2018. február 22. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 polgármester          címzetes főjegyző 
 
 

1. sz. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez 
„ 6. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

1. Szociális étkeztetésnél 

 Intézményi térítési díj 

1.1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítással együtt        

815,- Ft/fő/nap 

1.2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítás nélkül       

765,- Ft/fő/nap 

 
1.3. Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
 kiszállítással           kiszállítás  

                                
nélkül 

nem haladja meg a 31.350,- Ft-ot 230,- Ft/nap 180,- Ft/nap 



31.351,- Ft - 42.750, Ft jövedelem között 290,- Ft/nap 240,- Ft/nap 
42.751,- Ft - 71.250,- Ft jövedelem között 350,- Ft/nap 300,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között 450,- Ft/nap 400,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft jövedelem között 580,- Ft/nap 530,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft jövedelem között 680,- Ft/nap 630,- Ft/nap 
156.751,-Ft - 181.000,- Ft jövedelem között 710, -Ft/nap 660, -Ft/nap 
181.001,- Ft jövedelem fölött 750, -Ft/nap 700, -Ft/nap 
 
 
2.   Nappali ellátásnál 
 
 Intézményi térítési díj 

2.1 Nappali ellátás 2.185,- Ft/fő/nap 

2.2 Demens ellátás étkezés nélkül 2.950,- Ft/fő/nap 

2.3 Demens ellátás étkezéssel 3.715,- Ft/fő/nap 

 
2.4. Személyi térítési díj idősek nappali- és demens betegek ellátása esetén:  
 
2.4.1 Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén  
(csak tartózkodók), amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 50,- Ft/nap 
70.001,- Ft - 85.000,- Ft jövedelem között                                                       80,- Ft/nap 
85.001,- Ft -  100.000,- Ft jövedelem között 165,- Ft/nap 
100.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között                                              190,- Ft/nap 
135.001,- Ft -  150.000,- Ft jövedelem között                                              220,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              250,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              270,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             300,- Ft/nap 
 
2.4.2. Személyi térítési díj demens betegek nappali ellátása étkezéssel esetén  
amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 230,- Ft/nap 
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                       320,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 440,- Ft/nap 
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között                                              560,- Ft/nap 
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              620,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              720,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              780,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             850,- Ft/nap 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  
 



 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási önköltség 

3.1.  Hajléktalanok ellátása 
3.455,- Ft/fő/nap 
103.650,- Ft/hó 

 

3.2. Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén: 
 
Az igénybevétel első 30 napjára térítési díjat nem kell fizetni. 
 
A 2. hónaptól, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
nem haladja meg a 30.000,- Ft-ot 120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 
30.001,- Ft – 55.000,- Ft jövedelem között                              260,- Ft/nap 7.800,- Ft/hó 
55.001,- Ft – 65.000,- Ft jövedelem között 380,- Ft/nap 11.400,- Ft/hó 
65.001,- Ft – 75.000,- Ft jövedelem között 430,- Ft/nap 12.900,- Ft/hó 
75.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között 600,- Ft/nap 18.000,- Ft/hó 
85.001,- Ft – 95.000,- Ft jövedelem között 850,- Ft/nap 25.500,- Ft/hó 
95.001,- Ft jövedelem felett 1.000,- Ft/nap 30.000,- Ft/hó 
 
4. Házi segítségnyújtás 
 

4.1. Házi segítségnyújtás 
1.350,- Ft/fő/óra, ebből: 

•  Szociális segítés: 475,- Ft/fő/óra 
• Személyes gondozás: 875,- Ft/fő/óra 

 
4.2. Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén: 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
 

Jövedelem 
 

Személyi gondozás Szociális segítés 

nem haladja meg az 56.000,- Ft-ot 80,- Ft/óra 60,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között 110,- Ft/óra 80,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft jövedelem között 170,- Ft/óra 120,- Ft/óra 

105.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között 210,- Ft/óra 160,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelem között 290,- Ft/óra 230,- Ft/óra 

150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között 400,- Ft/óra 290,- Ft/óra 

170.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között 500,- Ft/óra 380,- Ft/óra 



185.001,- Ft jövedelem felett 580,- Ft/óra 450,- Ft/óra 

 
 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 335,- Ft/készülék/nap 

  
5.2 Személyi térítési díj Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi 
jövedelme: 
nem haladja meg a 45.000,- Ft-ot 25,- Ft/készülék/nap 
45.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között                                                                         45,- Ft/készülék/nap 

75.001,- Ft jövedelem fölött 
a havi jövedelem 2 % -a/nap 

de legfeljebb 330,- Ft/ kész/nap 

 
5.3 A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 

2. sz. melléklet a 3/2018. (II.23.)  önkormányzati rendelethez 
„ 7. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

1. Bölcsődei gondozási díj 
 

1.1.Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége: bruttó 5.530,-Ft 
 

1.2.1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 2.235, Ft 
 
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja, a számított gondozási intézményi díjnál 
alacsonyabb összeg: 150,- Ft/fő/nap  
 

2. Bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díja 
 

2.1.Bölcsődei gyermek étkeztetés szolgáltatási önköltsége: bruttó 1.295, Ft 
 

2.2.1 napra jutó gyermek étkeztetés intézményi térítési díja:   
Normál 100%-os étkeztetés esetén: 400,- Ft/nap + ÁFA 
Diétás 100%-os étkeztetés esetén: 525,- Ft/nap + ÁFA 

 
2.3.Alkalmazott ebéd:  315,- Ft/nap + ÁFA 



 
5. sz. napirend 

 
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Fodor József   ügyvezető igazgató  
 
A határozati javaslatban szereplő „szakfeladat” helyesen „kormányzati funkció”. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Pista József több éve várja, hogy az ellenzéktől is valaki megszólaljon a rádióban. 
Tudomása szerint a 2010. évi CIV. törvény előírja a médiának, hogy kiegyensúlyozott 
tájékoztatást nyújtson. Úgy véli, hogy a Rádió 1 „Fideszes” rádió, ezért nem fogja 
támogatni az előterjesztést, a szavazásnál tartózkodni fog. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő urat, hogy a rádiótól mindig felkeresték, mint 
polgármestert. Sőt a televíziótól is felkeresik interjú céljából. Nem érzi úgy, hogy politikai 
propagandát fejtett volna ki bármelyik nyilatkozatával. Javasolta, hogy keresse fel a rádiót 
és adjon meg olyan témákat, amelyekkel kapcsolatban kifejtheti véleményét a műsorban. 
Vannak olyan civil szervezeti vezetők és intézményvezetők, akik szintén megszólaltak a 
műsorban, és nem tőle kaptak hozzá engedélyt. Ha valamilyen érdekes hírt kap a média, és 
érdemesnek tartja, hogy nagy nyilvánosság elé kerüljön egy esemény, akkor felkeresi az 
adott képviselőt nyilatkozat-tételre. A főszerkesztő biztosan meg fogja adni a lehetőséget. 
 
Pista József szerint a polgármester elvicceli a dolgot.  
 
Dr. Makra Istvánné  elmondta, hogy párttól függetlenül kérdezik a polgármestert. 
Akármilyen pártot képvisel egy polgármester, megkérdezik a tevékenységével 
kapcsolatban. Nagyobb rendezvény vagy fesztivál esetén már előre érdeklődnek egy-egy 
esemény iránt. Ha önkormányzati képviselőként szólni szeretne a rádióban, akkor 
telefonon jelezni kell feléjük a szándékot.  
 
Szarka Elemér hozzátette, hogy a Honismereti és Városszépítő Egyesület rendszeresen 
megjeleníti eseményeit a Facebookon. A rádió és média megtalálja, azután rákérdez.  
 
Mink Ern ő elmondta, hogy már többször igénybe vette a Rádió 1 szolgáltatásait. Többek 
között a gyermeknap alkalmából szervezett rendezvény népszerűsítése céljából hívta fel a 
rádió figyelmét. Majd az időpont egyeztetése után tette meg az interjút. 



 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, majd a következő határozatot hozta: 
 

11/2018. (II.22.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati keretszerződésben foglaltakat. 
 

1. A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az 
Önkormányzat és a Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Rádió 1) között 
kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződést. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2018. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
szóló szerződést aláírja. 

 
2. A képviselő-testület a szolgáltatásért 300.000.- Ft + ÁFA/év díjat fizet, melynek 

fedezetét a 2018. évi költségvetés keretében az önkormányzati igazgatás kormányzati 
funkció reklám és propaganda kiadásainak terhére biztosítja.  

 
Határid ő:  2018. február 28. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

6. sz. napirend 
 

Komló város 2018. évi rendezvény-naptára  
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott:  Horváth Lászlóné  intézményvezető 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Molnár Zoltánné kiment a teremből. 
 
Polics József megemlítette, hogy a rendezvény-naptár megtalálható a honlapon, melyet 
folyamatosan frissítenek. Úgy véli, hogy Komló a település nagyságához mérten egy 
nagyon széles rétegnek biztosít kulturált szórakozási lehetőségeket. Nagy vonalakban 
felsorolta a főbb rendezvényeket, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket. 
Augusztusban egy új rendezvénnyel is bővül a paletta: Czukor Zoltán válogatott 
távgyalogló, olimpiai résztvevőnk pályafutásának befejezéseként egy nemzetközi verseny 



kerül megrendezésre.  
 
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: 
 

12/2018. (II.22.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembe vételével – a Komló város 2018. évi 
rendezvény-naptáráról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület Komló város 2018. évi rendezvénytervét és a programok 
megrendezését az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület a 2018. évi városi nagyrendezvények szervezési felelőseként 

Horváth Lászlónét a Közösségek Háza igazgatóját jelöli ki, koordinálásával Simon 
Andrásné marketing-ügyintézőt bízza meg. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Közösségek Háza vezetőjét, 

hogy a Komlói Napok és Bányásznap nagyrendezvény programjaihoz előzetesen 
jóváhagyott költségek figyelembevételével, a nagyrendezvény sikeres lebonyolítása 
érdekében a jelen előterjesztésben foglaltak szerint - rendezvényszervező cég 
bevonásával - további tárgyalásokat folytasson. A képviselő- testület az Eszperantó 
téri és Városház téri programokkal kapcsolatos koncepció váltást elfogadja. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény-naptár városi 

honlapon történő megjelenéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018. február 28. 
Felelős: Polics József polgármester  
 
(A rendezvény-naptár külön mellékletben található) 
 
 
Molnár Zoltánné visszaérkezett a terembe. 
 
 

7. sz. napirend 
 

Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról 
 



Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és 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 14 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

13/2018. (II.22.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata 
alapján – megtárgyalta a munkahelyteremtés és munkahelyek megtartása érdekében 
nyújtott támogatásokról szóló beszámolót. 
 
1. A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi és elfogadja Horváth Lászlóné 
egyéni vállalkozó, a Horváth Kft., a ZORA 10 Kft., az E-ON Ügyfélszolgálati Kft. 
és a Kalatherm Kft. teljesítéséről szóló mellékelt tájékoztatást. 
 
2. Utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahelyteremtés támogatások ellenőrzését 
folytassa, amelynek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határid ő:  2018. július 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

8. sz. napirend 
 

Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma 
Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség 
térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Konzorciumi Tagi Tanácsában a kistérségi képviselő személyének 
megválasztása vált szükségessé, mert december 31-én lejárt a felhatalmazás. 
 



Schalpha Anett kiment a teremből. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

14/2018. (II.22.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a „Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és környéke 
hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének 
megválasztásáról” című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Komló és környéke hulladékgazdálkodási 
kistérsége Komló város polgármesterét, Polics József polgármestert választotta meg 
térségi képviselőnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Konzorciuma - Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően -  Konzorciumi Tagi 
Tanácsában. 

 
A térségi képviselő által ellátandó feladat: a Konzorciumi Tagi Tanácsban való részvétel, 
döntéshozatal, Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség érdekeinek képviselete, a 
Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség projekt keretében ellátandó feladataik 
koordinálása és a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség döntéshozatalának 
előkészítése. 
 
A térségi képviselő megbízásának időtartama: 2018. február 8. napjától határozatlan időtartamra, 
visszavonásig tart. 
 
A térségi képviselő a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérséghez tartozó tagok 
szavazati aránya szerint jogosult eljárni, és köteles az általa képviselt tagok és szavazati arányuk 
rögzítése mellett minden álláspontot előterjeszteni és képviselni. 
 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Komló és környéke hulladékgazdálkodási 
kistérsége Hosszúhetény község polgármesterét, dr. Csörnyei László Sándor 
polgármestert választotta meg térségi képviselő helyettesnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma - Konzorcionális Szerződés X. pontjának 
megfelelően -  a Konzorciumi Tagi Tanácsában. 

 
A térségi képviselő helyettes által ellátandó feladat a térségi képviselő akadályoztatása esetén: a 
Konzorciumi Tagi Tanácsban való részvétel, döntéshozatal, Komló és környéke 
hulladékgazdálkodási kistérség érdekeinek képviselete, a Komló és környéke 
hulladékgazdálkodási kistérség projekt keretében ellátandó feladataik koordinálása és a Komló és 
környéke hulladékgazdálkodási kistérség döntéshozatalának előkészítése. 



 
A térségi képviselő helyettes megbízásának időtartama: 2018. február 8. napjától határozatlan 
időtartamra, visszavonásig tart. 
 
A térségi képviselő helyettes a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérséghez tartozó 
tagok szavazati aránya szerint jogosult eljárni, és köteles az általa képviselt tagok és szavazati 
arányuk rögzítése mellett minden álláspontot előterjeszteni és képviselni. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Polics József hozzátette, hogy a döntés értelmében a képviselő helyettes Csörnyei László 
polgármester, képviselő pedig ő maga. 
 
 

9. sz. napirend 
 

Szavazatszámláló bizottsági tagok választása  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 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 
minősített többségű szavazással, 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

15/2018. (II.22.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta Komló város 
szavazatszámláló bizottságai tagjaira tett indítványt. 
 

1. A képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságok tagjait települési szinten az alábbiak 
szerint választja meg: 

 

1. 
 

Tagok: Tuboly Imréné, Komló, Iskola u. 95. 
Szabó Szilvia, Tart. hely: Komló, Petőfi u. 6. 
Kollár Józsefné, Komló, Sóstó 3. 

Póttagok: Tóth Rita, Komló, Gagarin u. 7. 
Szilágyi Nikoletta, Vörösmarty M. u. 17. 



 
2. 
 

 
Tagok: 

Keresztúri Péterné, Komló, Petőfi u. 21.  
Merkné Puruczky Gyöngyi Terézia, Komló, Petőfi u. 3.  
Horváthné Szilágyi Enikő, Komló, Petőfi u. 3. 

Póttagok: Károlyi Gyuláné, Komló, Bajcsy-Zs. u. 3 
Szlávecz Tiborné, Komló, Eötvös L. u. 16. 

3.  

Tagok: Cser Mária Ildikó, Komló, Kossuth L. u. 123. 
Tamás György, Komló, Pécsi út 27.   
Somogyi Zoltán Tibor, Komló, Toldi M. u. 2. 

Póttagok: Ignácz Péter, Komló, Bajcsy-Zs. u. 27. 
Dinók Péter, Komló, Kossuth L. u. 48. 

4.  

Tagok: Ignáczné Heidecker Bettina, Komló, Városház tér 19. 
Radics Marianna, Komló, Bajcsy Zs. u. 6. 
Csokonai Istvánné, Komló, Kossuth L. u. 77. 

Póttagok: Hargitainé Obert Erzsébet Viktória, Komló, Bajcsy-Zs. u. 6. 
Fehérvízi Éva Eszter, Komló, Körtvélyes u. 17. 

5. 
 

Tagok: Szőke Elvira, Komló, Nyár u. 12/2. 
Tóth Tibor Zoltán, Komló, Tavasz u. 5/1. 
Ürmös Zoltánné, Komló, Gyöngyvirág u. 18. 

Póttagok: Kontli Tünde, Tart. hely: Komló, Akácfa utca 17/2. 
László Józsefné, Komló, Béketelep III. sor 4/1. 
Csizmás-Sulyok Etelka, Komló, Akácfa u. 17/1. 

6.  

Tagok: Boleman György Géza, Komló, Zobáki út 12. 
Tóth László Csabáné, Komló, Rózsa u. 7.  
Farkas Gyuláné, Komló, Viola u. 19. 

Póttagok: Szuprics László, Komló, Vájáriskola u. 9. 
Hoffmann Hella, Komló, Szegfű u. 9. 

   

7. 
 

Tagok: Tóth Andrásné, Komló, Alkotmány u. 19.  
Szalai Andrea, Komló, Alkotmány u. 17. 
Kult Zoltán, Komló, Alkotmány u. 72.  

Póttagok: Lovász Krisztián Gergő, Komló, Székely B. u. 64. 
Tóbiás Anikó, Komló, Köztársaság u. 1. 

8. 
 

Tagok: Kultné Pintér Kamilla, Komló, Alkotmány u. 78. 
Balogh Orsolya , Komló, Alkotmány u. 86. 
Kiss Józsefné, Komló, Alkotmány u. 76. 

Póttagok: Szercsik Zoltánné, Komló, Alkotmány u. 84. 
Tillinger Jánosné Remenyik Róza, Komló, Alkotmány u. 86.  

9.  

Tagok: Lengyel Józsefné, Komló, Vértanúk u. 8. 
Ernszt János, Komló, Függetlenség u. 10. 
Szilágyi Ferenc, Május 1. u. 7. 

Póttagok: Gaál Fruzsina, Komló Hegyhát u. 13. 
Budán József, Komló, Vértanúk u. 21.  

10.  

Tagok: Vida Gabriella Mária, Komló, Vértanúk u. 21. 
Budán Józsefné , Komló, Vértanúk u. 21. 
Németh Gabriella, Komló, Vértanúk u. 21. 

Póttagok: Hornyik Andrea, Komló, Bajcsy-Zs. u. 6. 
Balázs Roland, Komló, Akácfa u. 12/1. 

11.  
Tagok: Tóth Jánosné, Komló, Attila u. 36. 

Mészáros Gáborné, Komló, Irinyi J. u. 28.  
Heidecker Péter Róbertné, Komló, Majális tér 14/B. 



Póttagok: Rapp Jánosné, Komló, Bajcsy-Zs. u. 19. 
Ragács Kíra, Komló, Berek u. 10/A. 

12. 
 

Tagok: Zörgő Róbert, Komló, Arany J. u. 13. 
Szabó Zoltánné , Komló, Zrínyi u. 4. 
Szitáné Hessz Mónika, Komló, Zrínyi tér 7. 

Póttagok: Zemkó Attila, Komló, Arany J. u. 17. 
Papp Imre, Komló, Esze T. u. 17.  

13. 
 

Tagok: Galambos Ferencné, Komló, Kazinczy u. 1/b. 
Németh András Lajosné, Komló, Vörösmarty M. u. 13. 
Papp-Lóránt Gizella, Komló, Vörösmarty M. u. 37. 

Póttagok: Nagy Sándorné, Komló, Berek u. 1/F. 
Mészáros Vanda Roberta, Komló, Iskola u. 5. 

14.  

Tagok: Tóth Zoltán, Komló, Nagy L. u. 2/A. 
Szikszai Adrienn, Komló, Petőfi tér 4. 
Bertalan Erzsébet, Komló, Gorkij u. 22. 

Póttagok: Horváth Szandra Réka, Komló, Hegyhát u. 7. 
Hudacsekné Horváth Barbara, Komló, Móricz Zs. u. 4. 

15. 
 

Tagok: Béres Lászlóné , Komló, Székely B. u. 36. 
Tomán László Benő, Komló, Székely B. u. 27. 
Szuhodovszky Andrásné, Komló, Liszt F. u. 11.  

Póttagok: Végh Tünde, Komló, Ifjúság útja 42. 
Kispál József, Komló, Dózsa Gy. u. 5. 

16.  

Tagok: Császár Sándorné, Komló, Hegyhát u. 14. 
Dinók Máté, Komló, Kossuth L. u. 48.  
Szőke Barbara, Zobáki út 14. 

Póttagok: Czukor-Mészáros Anett, Komló, Köztársaság u. 21. 
János-Deák Tiborné, Komló, Fülemüle u. 38. 

17.  

Tagok: Potó Márta Erika, Komló, Nagyszántó u. 3. 
Möller József, Komló, Körtvélyes u. 16. 
Fritsi Péter, Komló, Erdei út 17. 

  
Póttagok: Mann Attiláné, Komló, Gárdonyi G. u. 4.  

Kuizsné Gombosi Marianna, Komló, Körtvélyes u. 20. 

18. 
 

Tagok: dr. Kóborné Vámos Zsuzsanna, Komló, Jó szerencsét u. 18. 
Tamásné Komáromi Kitti, Komló, Hegyhát u. 3. 
Ferencz Lajosné, Komló, Bajcsy Zs. u. 1. 

Póttagok: Döme Ágnes, Komló, Vértanúk u. 40. 
Bolek Szandra, Komló, Kazinczy F. u. 6. 

19. 
 

Tagok: Mihalek István, Komló, Bányász u. 12.  
Király Tivadarné, Komló, Jó szerencsét u. 2. 
Hegyesi Csilla, Komló, Vörösmarty M. u. 11. 

Póttagok: Kőszeginé Hering Mónika, Komló, Alkotmány u. 30. 
Kovács Ádám László, Komló, Ady E. utca 4/D. 

20. 
 

Tagok: Szeitz Béláné, Komló, Krisztina u. 6. 
Lassan Jánosné , Komló, Ágnes u. 4. 
Bális Istvánné, Komló, Benczúr Gy. u. 6. 

Póttagok: Rattinger-Tóth Alexandra, Komló, Széchenyi u. 53. 
Ágotainé Leipold Krisztina, Komló, Nagy László u. 25/A. 

21. 
 

Tagok: Szedeli Jánosné, Komló, Mecsekfalu 35. 
Vidolovics Béla, Komló, Mecsekfalu 24. 



Schneiderné Váczi Kornélia, Komló, Mecsekfalu 41/C. 
Póttagok: Fuisz Ferencné, Komló, Radnóti M. u. 6. 

Molnár Lóránt, Komló, Mecsekfalu 14. 

22. 
 

Tagok: Aipl József, Komló, Iskola u. 37/1. 
Aplencz József, Komló, Iskola u. 64. 
Kerekes Csaba, Komló, Jánosi Fő u. 98. 

Póttagok: Fazekas József, Komló, Iskola u. 68. 
Mutter Attila, Komló Iskola u. 62. 

23.  

Tagok: Szabó Mihály, Komló, Kisbattyán 28. 
Mihályi István, Komló, Kisbattyán 27. 
dr. Gállfy Gyula Béla, Komló, Jánosi Fő u. 78. 

Póttagok: Ács Attila, Komló, Kisbattyán 43/B. 
Kovács András, Komló, Jánosi Fő u. 112. 

 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági 

tagok és póttagok eskütételének megszervezéséről és a szavazás lebonyolítására való 
felkészítéséről gondoskodjon. 

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

10. sz. napirend 
 

A Komló belterület 2413/64 és 2423 hrsz alatti ingatlanok területrészeinek 
forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a Juhász Gyula utca végén (a Barnamező I. TOP pályázatnál) 
részben érintett területekről van szó. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

16/2018. (II.22.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Komló belterület 
2413/64 és 2423 hrsz alatti ingatlanok területrészeinek forgalomképtelen törzsvagyonból történő 
kivonása” című előterjesztést. 



 
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 2413/64 hrsz-ú és 2423 hrsz-ú közterületként 
nyilvántartott ingatlanoknak az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szabályozási tervlapon a 
GkszR3 övezetben bejelölt, és később a telekalakítási eljárás során létrejövő 
gazdasági-kereskedelmi célú ingatlanba olvadó területrészeit a forgalomképtelen törzsvagyonból 
kivonja és a TOP-2.1.1-15-BA1 pályázati konstrukcióban tervezett beruházás megvalósítása 
érdekében előzetesen forgalomképessé minősíti. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről a Járási Földhivatalt a telekalakítási eljárás 
megindítását követően tájékoztassa, és az eljárás lefolytatását követően gondoskodjon a változások 
önkormányzati ingatlankataszterben történő átvezetéséről. 
 

Határid ő: 2018. március 29. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

11. sz. napirend 
 

Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége  
 
Előadó: dr. Makra Istvánné  bizottsági elnök 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság ülését követően kiküldésre került a 
bizottság előterjesztése. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a képviselők a kötelezettségüknek eleget tettek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

17/2018. (II.22.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján – 
megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségek teljesítéséről tájékoztatóját. 

 
 

12. sz. napirend 
 

„Védjük meg településeinket, védjük meg Magyarországot”  
 
Előadó: Polics József  polgármester 



 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Pista József bővebb tájékoztatást kért az előterjesztésről. Összegszerű felsorolást kért a 
kormány kiadásairól a plakátok és konzultáció vonatkozásában, valamint az elért 
eredményekről. 
 
Polics József elmondta, hogy a feltett kérdések nem kapcsolódnak az előterjesztéshez. Úgy 
véli, hogy minden nemzetnek kötelessége, hogy megvédje a polgárait. Ebben az 
előterjesztésben a Megyei Jogú Városok Szövetsége kérése szerepel, amelyről a 
képviselő-testület dönteni fog. 
 
Pista József úgy érzi, hogy a polgármester kibújik a válaszadás alól. Véleménye szerint 
nagyon sok migráns vándorolt az országba, akiket befogadtunk. Megjegyezte, hogy Pesten 
még lakást is kaptak, amit titkolt a Fidesz. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  álláspontja, hogy ez a téma a gyűlöletről, félelemkeltésről és a valódi 
problémák elfedéséről szól. A Kormány egyfajta Fidesz propagandaként használja az 
anyagot. Felháborító, ahogy ezt a problémát a kormány kezeli. Nem tisztázott, hogy ki 
tekinthető migránsnak, ki lehet az, aki hazájában üldözött, és kik a jogszerűen befogadott 
emberek. Kik azok a Soros Szervezetek és milyen tervek azok, amik alapján 
bevándorlás-szervező irodák létrehozását tervezik? Településünkön hol tervezik ezen 
irodák megvalósítását, pontosan mit tartalmaz, és mi a konkrétuma a Soros Tervnek? 
Ezekről kért pontos tájékoztatást, mert véleménye szerint az előterjesztés önmagában csak 
a gyűlöletkeltésről szól. Véleménye, hogy az erre költött pénzt inkább adják az 
egészségügynek, vagy az oktatásnak.  
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a Fidesz az egészségügyre 500 milliárddal 
költött többet, mint az előző kormány. A kormánynak kötelessége, hogy a menekülteket 
beengedje és ideiglenes tartózkodási engedélyt kapjanak. Amennyiben a háborús 
övezetben visszaáll a rend, akkor vissza fognak térni az emberek. Addig jó, amíg ez csak 
propaganda. Előfordult, hogy migránsokat telepítettek be olyan városba, ahol az ott élők és 
a polgármester nem akarta ezt elfogadni.  
 
Dr. György Zóra távozott az ülésről. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  szerette volna, ha az előterjesztés mellékleteként szerepelnek azok a 
felsorolások, amelyek tartalmazzák a Soros Szervezeteket és a Soros tervet. A 
képviselő-testület ma arról határoz, hogy elutasítja a Soros tervet és azt, hogy a 
településünkön bevándorlás-szervező irodát működtessenek. De mi ellen döntünk? 
Szeretné látni és elolvasni a konkrétumokat, mert az előterjesztés nem tartalmazza. Kérjük 
fel Magyarország kormányát, ha kell, akkor jogszabályokkal lépjen fel a Soros terv és a 



bevándorlás-szervező Soros szervezetek ellen. 
 
Pista József egyetért mindkét képviselőtársával, mert ugyanaz a véleménye. Szerinte ezt 
népi összefogással kellene megakadályozni.  
 
Jégl Zoltán és Szarka Elemér távozott. A képviselő-testület létszáma 11 főre változott. 
 
Polics József szerint nem szabadna politikai kérdésként kezelni az ügyet. Szomorúan 
tapasztalta, hogy még mindig van olyan, aki nem ismeri a Soros tervet. Az egész országnak 
kellene összefogni az ország védelmében. Természetesen az aktuális kormánynak is 
felelőssége van a probléma megoldásában. Javasolta, hogy a képviselő-testület támogassa a 
határozati javaslatot. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 
igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

18/2018. (II.22.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – védjük meg településeinket, védjük meg 
hazánkat tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
Komló Város Önkormányzata elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön 
bevándorlás szervező irodát működtessenek. 
 
Kérjük Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és 
a bevándorlás szervező Soros-szervezetek ellen. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bareithné Benke Nikolett alpolgármester 
 
 

13. sz. napirend 
 
A helyi választópolgárok közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartása  
 
Előadó:  dr. Barbarics Ildikó  helyi önkormányzati képviselő  
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 2 nem szavazattal nem támogatja a 
határozati javaslatot. 
 



Dr. Barbarics Ildikó kiegészítésként elmondta, hogy aki olvasta az anyagot, valóban 
mondhatja, hogy feltételezéseken alapul. Viszont a lényege az, hogy az 
önkormányzatiságot megőrizzük azon tervekkel szemben, ami főleg a kistelepüléseket 
érintené. Ha megszűnne az önkormányzatiság, ezzel az állampolgárok demokratikus 
jogának gyakorlása is megszűnne (pl.: képviselők választása). Bizonyos szempontból nem 
feltételezés, hiszen a kisebb települések polgármestereit már összehívták és a jövő terveit 
illetően tájékoztatásban részesültek. Maga az előterjesztés röviden arról szól, hogy a 
jelenlegi demokratikus rendszert, vagyis azt a demokratikus önkormányzatiságot, 
amelyben minden állampolgár gyakorolhatja a választási jogát, őrizzük meg. Véleménye, 
hogy ezzel a határozati javaslattal semmi olyat nem tesz a képviselő-testület, ami a jelenleg 
fennálló törvényes rend ellen tenne. 
 
Bareithné Benke Nikolett megkérdezte, hogy képviselő társa szerint, melyek azok a 
települések, amelyeket összehívtak, és ki adott tájékoztatást a változásokról.  
 
Pista József kérte, hogy a polgármester mondja el véleményét. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  a völgység és a környező kistelepülések polgármestereitől hallotta. 
Elmondta, hogy ő nem vett részt a megbeszélésen. A 2000, illetve 5000 lélekszámot el nem 
érő településeken az önkormányzatiság leépítéséről volt tájékoztatás. Ennél konkrétabb 
információja nincs, de utána fog járni. 
 
Dr. Makra István Edéné összefüggést lát az előző napirend és a jelenlegi között. Számára 
az előterjesztés nem megalapozott. Tény, hogy az Európai parlamenti választások, majd az 
önkormányzati választások 2019-re megtörténnek. Nem támogatja a határozati javaslatot. 
 
Schalpha Anett szerint, amikor az önkormányzati törvényt a parlament elfogadta, emlékei 
szerint azt, az MSZP Frakció nem szavazta meg. Jelenleg pedig azt a törvényt támogatják, 
ami akkor megszavazásra került. Több pontja a határozati javaslatban is feltüntetésre került 
némi kiegészítéssel. Örül annak, hogy mára az MSZP is támogatja a hatályos törvényeket. 
 
Pista József érti dr. Barbarics Ildikó logikáját. Szerinte az előző napirendi pontnál is 
félelemkeltésről volt szó, ahogy a jelenleginél is.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  felolvasott az előző napirendi pont előterjesztéséből: „Brüsszel 
ugyanis olyan határozatot akar tető alá hozni”. Elmondta, hogy lehet párhuzamot hozni a 
két előterjesztés között. Azt gondolja, hogy a képviselő-testület szerint minden olyan jól 
működik, és hogy ezek a demokratikus jogok továbbra is biztosítva lesznek, vagyis 
mindazokkal a jogokkal rendelkezhetünk, amiket jelenleg biztosít a jogszabály. 
Valószínűleg az a probléma, hogy MSZP-s képviselő által előterjesztett témáról van szó. 
 
Polics József felhívta a figyelmet, hogy a Miniszterelnök úr veszprémi nyilatkozatát 
olvassa el mindenki. A Belügyminisztérium államtitkára Pécsett tartott a polgármesterek 



részére egy önkormányzati fejlesztésekről szóló előadást. A tárgyi előterjesztés éppen 
aznap érkezett. A polgármester nagy vonalakban elmondta az államtitkárnak, hogy e 
témáról folynak találgatások. Államtitkár úr elmondta, hogy a 2011. évi önkormányzati 
törvényt nem kívánják megváltoztatni, valamint 2019-ben minden településen lesz 
polgármester- és képviselő választás. 2011-ben az országgyűlés felvállalta, hogy francia 
mintára megfelezi a parlamenti képviselők, a közgyűlési képviselők és a 
képviselő-testületek létszámát. Nem kívánnak változtatni a struktúrán. 
Elmondta, hogy ez volt az első előterjesztés amivel találkozott az ellenzék részéről a nyolc 
év alatt. Érdeklődni kell a kistelepülések polgármestereitől, hogyan képviselték a 
kistelepülések érdekeit 2010. előtt, és hogyan képviselik jelenleg. Hozzátette, hogy a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagjaihoz csatlakozott Hosszúhetény 
a Pécsi Járásból, valamint Bikal és Oroszló. Működik egy helyi rendszer, amely nem az 
önkormányzati törvényen, hanem egy önálló társuláson alapszik.  
Nagyon sajnálja, hogy dr. Barbarics Ildikó nem tudta felvállalni, amit más településeken 
felvállaltak. Az előterjesztés nincs megfelelően előkészítve és nem megalapozott. 
Nem támogatja. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 1 igen, 9 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással elutasított. 
 
 

14. sz. napirend 
 
INTERPELLÁCIÓK,  BEJELENTÉSEK 
 
Interpelláció nem érkezett. 
 
Dr. Barbarics Ildikó bejelentette, hogy több városrészben közvilágítási problémák 
vannak. Véleménye, hogy ez a jelenlegi állapot már nem tűrhető. 
Tájékoztatást kért a januári havazással kapcsolatos közlekedési problémákról, mert a 
Városgazdálkodási Zrt. semmilyen formában sem készült fel az időjárásra. Beszámolót kért 
arról is, hogy a Zrt.-nél hány darab megfelelő műszaki állapotú hókotró van, és ebben az 
időszakban mennyi hókotró működött. Több olyan esetről is hallott, hogy nem voltak 
mindenhol kihelyezve a homoktároló ládák és a társasházak a saját pénzükből vásárolt 
sóval szórták a járdát.  
 
Több bejelentés nem volt. 
 
Polics József elmondta, hogy a közvilágítási kábel-hibák elhárítását az EON végzi. 
Körtvélyesben túlfeszültség okozta a lámpák meghibásodását. Hozzátette, hogy ebben az 
ügyben majdnem bírósági per történt. Sajnos csak szabályos jogi eszközökkel tud fellépni 



az önkormányzat, ami nagyon hosszadalmas időt vesz igénybe. A rendkívüli időjárási 
helyzet miatt sokszor a szolgáltató sem tudja a hibát kijavítani. A körtvélyesi meghibásodás 
ügyében a polgármester felhívta telefonon a vezérigazgatót és panaszt tett.  
A Zengő utcában történt autóbalesetek esetében sürgősen hókotró segítségét kellett igénybe 
venni, ezért kevesebb gépjármű tisztította az utakat máshol. Komlón 63 km út van 
önkormányzati tulajdonban, itt a Városgondnokságnak és a Városgazdálkodási Zrt.-nek 
kell biztosítania a közlekedési viszonyok feltételeit. Véleménye, hogy a kulcsfontosságú 
helyeken letisztították az utakat és estére szinte minden út megtisztításra került. Elmondta, 
hogy az ügyet polgármesteri hatáskörében kivizsgálta, felelősségre vonásra nem látott 
indokot. Hozzátette, hogy a társasházaknak ugyanúgy kötelezettsége a járdák tisztítása, 
mint a családi házban élőknek.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  hozzáfűzte, hogy csak másfél centis hó volt. Legközelebb előre fel 
kell készülni, és a megelőző tevékenységeket el kell végezni. Sokkal kevesebb baleset 
történt volna, ha előző este időt fordítanak a megelőző homokszórásra. Az utóbbi időben 
erre nem fordítanak kellő figyelmet.  
 
Polics József elmondta, hogy nem tudják a 63 km-es útszakaszt megelőzéssel leszórni. 
Arra kérte a képviselő asszonyt, hogy nevezze meg hol nem volt homok kihelyezve.  
 
Pista József szerint ebben a hónapban már jobban odafigyeltek a közutakra, most jól 
végzik a munkát.  
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatás: 2018. március 1. 
(csütörtök) 17.00 órakor, és a soron következő rendes képviselő-testületi ülés: 2018. 
március 7. (szerda) 15.00 órakor kerül megtartásra. 
Megköszönte a részvételt és a testületi ülést 17 óra 41 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 

 
 
 
 


