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

      2018. március 7-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 14 fő képviselő, Gerencsér Ágnes igazoltan hiányzik. A 
képviselő-testületi ülést 15 óra 5 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a 
jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
A polgármester napirend módosítására tett javaslatot. A meghívott külsős vendégekre 
tekintettel 1. számú napirendi pontként javasolta tárgyalni a „Komlói Napok és 
Bányásznap Városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás” 
című előterjesztést, és 2. számú napirendként javasolta tárgyalni a „Működési célú 
támogatás biztosítása a Komlói Polgárőr Egyesület részére” című előterjesztést. 
 
A napirendi pontokat illetően kérdés nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat az új napirendi pontokkal 
együtt, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 14 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott. 
 
Az előterjesztések kiküldésre kerültek.  
A napirendi pontok számozása a meghívóban jelzetthez képest értelemszerűen 
változott. 
 
 

1. sz. napirend 
 

Komlói Napok és Bányásznap Városközponti rendezvényeinek lebonyolítására 
kötendő megállapodás  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Horváth Lászlóné intézményvezető   

Béni Gábor   egyéni vállalkozó 
  
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta.  
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Béni Gábor vállalkozóval tavaly év vége 
óta folyamatos tárgyalások folynak a Komlói Napok és Bányásznap programjának 
megújítása érdekében.  
 
Jégl Zoltán összefoglalót kért a külsős vállalkozó bevonásáról.  
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Polics József elmondta, hogy a rendezvény sok ideje változás nélkül, ugyanazokkal a 
programokkal halad, ezért arculatváltásra lenne szükség. A Pécsváradi Leányvásár és a 
Villányi Bornapok tapasztalatait, külső arculatát, a megjelenő vendégek számát, és 
sikerét figyelembe véve Komló Város Önkormányzata lehetőségeket keres rendezvénye 
magasabb színvonalú megújítására. A Béni Gáborral való egyeztetések alapján, a még 
el nem bírált pályázatot is figyelembe véve, maximum ugyanannyi költség ráfordítással 
történne a rendezvény megszervezése, mint az elmúlt évben. Az elmúlt év végén a 
képviselő-testület egy döntést már meghozott a nagyrendezvények költségkeretéről, 
jelenleg pedig újabb határozott lépés történhet, melyet a megállapodás aláírása fog 
követni. Megemlítette, hogy a Városház térre szervezett kézműves vásár az egy napos 
helyett három napos program lesz. A külsős vállalkozó és új szponzorok bevonásának 
köszönhetően nagyobb látogatottsággal lehet majd számolni. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy nincs szükség olyan sok mutatványosra, ezért a mutatványos berendezésekre 
használt területeket lecsökkentve, az egyéb szórakoztató vagy árusító helyeket előtérbe 
lehet helyezni. Olyan új arculat jelenne meg, amely szakítana a régi vurstli hangulattal. 
 
Pista József a külső vállalkozó bemutatkozását kérte. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  örül a rendezvény megújulásnak, hiszen többször hallotta azokat 
a kritikákat, hogy évről-évre mindig ugyanaz a program szerepel. A rendezvény 
költsége nem éri el a 18 millió forintos összeghatárt, ezért közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nem indokolt. E speciális szabályozásról kért tájékoztatást. Úgy ítélte meg, 
hogy több vállalkozóval is kellett volna tárgyalni, ötletek, tervek, költségek 
vonatkozásában. Nem a vállalkozó ellen van kifogása, csak több lehetőség közül 
lehetett volna választani.  
 
Jégl Zoltán arról érdeklődött, hogy a város e rendezvény kapcsán mennyi bevételt 
szedett be a közterület használatból és mennyi a vállalkozó által remélt bevétel összege. 
Megkérdezte, hogy milyen összegű a benyújtott pályázat, valamint történt-e a komlói 
vállalkozókkal ez ügyben kapcsolatfelvétel.  
 
Béni Gábor megköszönte a lehetőséget. Elmondta, hogy 1997. óta 
rendezvényszervező, de ez nem a főfoglalkozása. Jelenleg a villányi szabadtéri 
rendezvények megújításával foglalkozik, ahol új elemként bekerült a programba a Rozé 
Maraton. Pécsett a Pezsgő és borfesztivál megrendezése, valamint a Pécsváradi 
leányvásár szervezése is az ő munkája. Minden említett rendezvény nagy sikernek 
örvendett. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szerződéses jogviszony létrejötte 
után fogják tájékoztatni a komlói vállalkozókat. Természetesen azok a vállalkozók, akik 
minden évben jelen vannak a rendezvényen, a feltételek teljesítése esetén előnyt 
élveznek. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy olyan speciális közbeszerzési 
eljárást lehetne lefolytatni, amit a jelenlegi ismeretek szerint nem lehet megfogalmazni. 
Ha ezt a 2018. évi rendezvényhez kívánja megvalósítani az önkormányzat, akkor ahhoz 
már nem állna rendelkezésre elegendő idő. Részletesen meg kellene határozni az elvárt 
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igényeket, a fellépőktől az időtartamokig mindenre kiterjedően. Sokkal egyszerűbb 
megoldás, ha egy megbízási szerződésen belül a fő kontúrvonalak megfogalmazásra 
kerülnek. A Közösségek Háza, mint fő háttér-intézmény bent marad a rendszerben, mert 
a pályázat is raja keresztül fut. Ha a megállapodás létrejön, akkor az egész rendezvény a 
Közösségek Házán keresztül kerül lebonyolításra majd. Tavaly a közterület használati 
díj bevétele meghaladta az 1 millió forintot. Vállalkozók esetében az önkormányzat nem 
szed közterület használati díjat, mert a vállalkozók által alkalmazott tarifák lesznek a 
díjak, melyek náluk bevételként jelentkeznek. A pályázat a bányásznapra való 
felkészülés jegyében 2 millió forinttal került benyújtásra. A kézműves vásárt 
leszámítva, az elmúlt évben a komlói kereskedők közül csak 4 vállalkozás vett részt a 
rendezvényen, velük külön-külön egyeztetés történik. A közterület foglalási engedély a 
Városház téren a tarifa szerint történt. Ha a hivatal felé kérelem kerül benyújtásra, akkor 
illetékbélyeg is szükséges. Előzetes egyeztetések alapján a kézművesek esetében 2-3 
ezer forinttal meghaladja a három napos területhasználati díj a tarifát. A vállalkozónak 
is érdeke, hogy minél több vállalkozás vegyen részt, mert azáltal az ő bevétele is 
növekszik. Ha pedig növekszik a bevétel, a kiadásokra fordítható összeg (az előzetes 
kalkuláció alapján) lehetővé teszi a magasabb színvonalú rendezvények megtartását, 
mert rendelkezésre fog állni a megfelelő forrás. A komlói vállalkozókat a megállapodás 
megkötése után értesítik. A tervek szerint március 22-én lesz a vállalkozói fórum, ahol 
részletesebb tájékoztatást fognak kapni.  
Bízik benne, hogy a pécsváradi és villányi sikerek után a komlói rendezvény is sikeres 
lesz. 
 
Pista Józsefnek tetszik az ötlet, ezért támogatja. Felhívta a figyelmet, hogy a 
bányásznapi rendezvények alkalmával a Mecsek Pizzéria bejárata és annak környéke 
többször takarásba került a felállított sátrakkal. A Pizzériának az volt a kérése, hogy 
rendezvények esetén a ki és bejárást biztosítsa a szervező, ne állítsanak a bejárat elé 
sátrat vagy árusítóhelyet.  
 
Hegedüs Norbert véleménye, hogy a jövő évben, az idei rendezvényt követően lehet 
majd levonni a következtetéseket. Bízik abban, hogy az új rendezvény Komló életét és a 
Komlói Napokat magasabb színvonalra emeli. Úgy gondolja, hogy a fiatalabb 
korosztálynak a sztárvendégek műsora jelenti a szórakozást és nem az arculat. 
Pécsváradon azért volt nagy a siker, mert sztárvendégként Caramel és a Punnany Massif 
volt a meghívott. Ha idén a Komlói Napokra is sztárvendégek jönnek, akkor a siker 
garantált. 
 
Jégl Zoltán véleménye, hogy a próbálkozás és az elképzelés nagyon jó, amellyel 
színesebb és értékesebb lehet a program. A vállalkozóknak akár egy hetes munkát és 
bevételt jelenthet, így a vállalkozók szempontjából sem mindegy, hogy hogyan 
alakulnak a közterület használati díjak és mennyibe kerül a termékük. A tűzijáték 
megszervezése az önkormányzat feladata lesz. Tudomása szerint találgatások folynak 
az elhelyezett pavilonok számáról, helyéről és a bérleti díjakról. Ezért fontosnak tartja, 
hogy a vállalkozókkal mielőbb egyeztetésre kerüljön sor, azért is, hogy a rossz 
információknak elejét vegyük. Támogatja az előterjesztést. 
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Szarka Elemér szerint szép és különösen nehéz feladat a programszervezés, főképp a 
Komlói Napok és Bányásznap eseménysora. Valóban régi elem a mutatványosi világ és 
esetenként zavaró lehet. Ebben a változó világban minél inkább szükség van arra, hogy 
ez a rendezvény szélesebb körben is ismert legyen. Fontosnak tartja, hogy az itt mozgó 
pénzből minél több a városban maradjon a bányásznap kapcsán. Örült annak, hogy a 
nem „pénzes” rendezvények, mint az „Ízek utcája” is megkapja azt a lehetőséget, mint 
eddig, és a népi színessége is megmarad a műsornak.  
 
Béni Gábor elmondta, hogy minden korosztály számára tervezi a műsorokat, valamint 
hasonló színvonalú és jelenleg futó sztárokat szeretnének színpadra léptetni. Elsősorban 
célközönség a komlói lakosság, de céljuk, hogy a környező településekről is látogassák 
a rendezvényt. Véleménye, hogy az árusok tekintetében a díjak nem voltak 
elrugaszkodott, magas árak egyik általuk szervezett rendezvényen sem. Nekik is fontos, 
hogy az árusok piaci árakon árulják termékeiket, ami ugyanúgy az árusoknak is fontos. 
Megjegyezte, hogy a helyi üzletekre mindig tekintettel vannak, és figyelembe veszik a 
rendezvény alatt nyitva tartó üzleteket is.  
 
Polics József elmondta, hogy a mutatványosoktól, a közterület használati díjból és a 
kereskedőktől együttesen befolyt összeg körülbelül 2 millió forint. Véleménye, hogy a 
rendezvénysorozatból azok is hasznot húztak, akiknek a közelben üzletük van. Úgy érzi, 
hogy a Mecsek Pizzéria a lépcsőépítésnél is kapott lehetőséget, és általánosságban a 
komlói vállalkozások mindig kapnak támogatást. Hozzátette, hogy a tér elrendezése is 
megváltozik, ami még jobban erősíti a vendéglátó egység forgalom növekedési 
lehetőségét. A tűzijáték az önkormányzat költsége. 
 
Pista József szerint a pizzéria örülni fog az elhangzottaknak. Reméli, hogy a vállalkozó 
az időjárásra is figyelemmel lesz a szervezés során.  
 
További 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: 
 

19/2017. (III.7.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Komlói Napok és Bányásznap 
Városközponti rendezvényeinek lebonyolításáról szóló előterjesztést és az Oktatási, ifjúsági, 
kulturális és sportbizottság véleményének figyelembevételével. 
 

1.)  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az előterjesztésben leírtak szerint a Komlói 
Napok és Bányásznap Eszperantó téri, Városház téri és a Sportközpont – 
Buszpályaudvar közti parkoló területén megrendezésre kerülő programjait megbízott 
szervezze meg. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közösségek Háza Béni 
Gábor egyéni vállalkozóval (Villány, Baross Gábor u. 17.) és az általa kijelölt egyéb 
közreműködőkkel megállapodást kössön a rendezvény megszervezése és lebonyolítása 
érdekében az alábbi feltételek szerint: 
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- a megbízott díja legfeljebb 10MFt 
- a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Közösségek Háza a rendezvény 

megszervezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, illetve annak 
kiegészítése érdekében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális 
Fesztiválok Kollégiumához; 

- a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a pályázati forrásból elnyert összegek terhére 
a Közösségek Háza a megbízott számára további forrásokat is biztosítson és 
megállapodást kössön; 

- a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megbízott díjazása a teljes program 
kidolgozását követően pontosításra kerül külön megállapodás vagy 
szerződésmódosítás keretében; 

- a megbízott vállalja a rendezvény sikeres lebonyolítását a megbízóval folytatott 
folyamatos egyeztetések figyelembevételével; 

- a teljes terület biztosítása, a rendezvény rezsi- és minden egyéb költsége a 
megbízottat terheli /így elsősorban: színpad, hangtechnika, fellépők, a helyszín 
biztosítása/; 

- megbízott vállalja, hogy az önkormányzat által fizetett megbízási díjat, a 
pályázatból részére kifizetett összeget és az átengedett bérleti díj bevételt a 
rendezvény közvetlen költségeire fordítja. 

 
Határid ő: 2018. július 31. megállapodás véglegesítésére 

      2018. júniusi rendes ülés költségvetési rendelet módosítására   
                  2018. 08. 31- 2018.09.02. rendezvény lebonyolítására 
 
Felelős: Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója 
              Polics József polgármester 
 

2.)  A Képviselő-testület az első pontban meghatározott Városközponti rendezvények 
területét a Komlói Napok és Bányásznap idejére ki kívánja venni a 25/2017.(XII.01.) 
Közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önk. rendelet hatálya alól. A 
Képviselő – testület egyetért azzal, hogy a megbízottat, illetve az általa kijelölt 
jogosultat illeti a rendezvény területén bérleti díj címén szedett teljes bevétel. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a május testületi ülésre a rendelet módosítását készítse elő és 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

Határid ő: 2018. június rendes testületi ülés  
Felelős:     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3.)  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a megbízott számára a 

rendezvényszervezésre biztosított összegek összességében nem érik el a közbeszerzési 
törvény által meghatározott összeghatárt és a beszerzés egyedi jellegére tekintettel a 
Közösségek Háza intézményt mentesíti az önkormányzati beszerzési szabályzat 
alkalmazásának kötelezettsége alól. Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy jelen 
előterjesztésben rögzített feltételekkel közvetlenül szerződést kössön az első pont 
szerinti megbízottal, megbízottakkal polgármesteri és jegyzői ellenjegyzéssel. 
 

Határid ő: 2018. március 31. megállapodás megkötésére 
                  2018. júniusi rendes testületi ülés megállapodás véglegesítésére 
Felelős:     Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója 
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2. sz. napirend 
 

Működési célú támogatás biztosítása a Komlói Polgárőr Egyesület részére 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Deák Imre  elnök 
 
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 
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

20/2017. (III.7.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint 
a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
„M űködési célú támogatás biztosítása a Komlói Polgárőr Egyesület részére” tárgyú 
előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a helyi közbiztonság javítása támogatásának céljával 600.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Komlói Polgárőr Egyesületnek, melynek 
forrásaként a Belügyminisztérium által – azonos céllal és összegben – biztosított, előző 
évben leutalt támogatás összegét jelöli meg. 

 
2.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a belügyminisztériumi támogatás 

felhasználási határideje 2018. június 30., és a kedvezményezett önkormányzat a 
támogatás felhasználást követő 90 napon belül, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig 
szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a területi polgárőr szövetség útján a támogató 
minisztérium részére, amelyben szöveges indoklással, valamint a szükséges pénzügyi 
dokumentumokkal alátámasztottan beszámol a támogatás célnak megfelelő és 
rendeltetésszerű felhasználásáról.  
A képviselő-testület a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, 
az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 
 

3.)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a BMÖGF/944-2/2017. 
iktatószámú támogatói okiratban foglaltakkal összhangban – az 1. pontban 
meghatározott céllal és összegben – működési célú pénzeszköz átadásra irányuló 
megállapodást kössön a Komlói Polgárőr Egyesülettel. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő jegyző 
 
 
Polics József elmondta, hogy a Komlói Polgárőr Egyesület tehát az önkormányzati nem 
költségvetési támogatáson felül, az önkormányzaton keresztül további 600.000,- forint 
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Belügyminisztériumi támogatásban részesül. További jó munkát és jó egészséget kívánt 
az egyesületnek. 
 
 

3. sz. napirend 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József elmondta, hogy pótlólag kiküldésre került a Járási Munkaügyi 
Kirendeltség tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről, valamint a polgármester és az 
alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló. 
 
Pista József a piac felújításának kezdetéről, valamint a „Védjük meg településeinket, 
védjük meg Magyarországot” című előterjesztéssel kapcsolatos egyeztetésről és az 
esetleges további tervekről érdeklődött.  
 
Mink Ern ő a Dr. Dukai Miklóssal való egyeztetésről, valamint az „Iparterületek 
elérhetőségének megteremtése” érdekében tett megbeszélésről, és ezen belül a 
kivitelezőkről kérdezett. 
 
Dr. Makra István Edéné tájékoztatást kért a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipari 
Kamara által díjazottakról, és az ott történt eseményekről. Érdeklődött a Czibere 
Károllyal való egyeztetésről a Habilitas Kft. működésével és fejlesztésével 
kapcsolatban.  
 
Hegedüs Norbert a piacon árusító lángosos jövőjéről érdeklődött. 
 
Jégl Zoltán a Cikói Társulásban történt megbeszélésről és esetleges döntésről kérdezett 
alpolgármester asszonytól. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a piac és vásárcsarnok 
átépítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervek leadásra kerültek. Folyik a 
tervek ellenőrzése, a tervi hiányosságok javítása után lehet elkezdeni a hosszas 
közbeszerzési folyamatot. A piacon működő árusokkal, vállalkozókkal több fordulóban 
történt egyeztetés. Egyértelmű, hogy a mai formájában nem működhet tovább a piac. 
Építészként nézve sem erre a célra épült az épület és a különböző jelleggel elhelyezett 
pavilonokban, elárusítóhelyeken történik az árusítás. A kereskedőkkel tisztázásra 
került, hogy az udvaron, az önkormányzat tulajdonában lévő területen nem marad meg 
egyetlen pavilon sem. A piac új főbejárata a „Sík kocsma” felőli (északi) oldalon lesz. A 
csarnok jelenlegi bejáratánál az előtető alatti rész lebontásra kerül, melynek helyére 
teljesen új terasz épül. Ez a terasz lesz a lángossütő, valamint az ital árus helye és azé a 
kereskedőé, akivel már megállapodást kötött az önkormányzat. A lángossütőhöz külön 
fedett terasz fog tartozni, ahol szebb és kulturáltabb körülmények között árusíthat. A 
végleges befejezésig a piac területe ideiglenesen 1. ütemben kiköltözik a Berek utcával 
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szemben lévő területre és megmarad a külső árusítóhely. Az új bérelt helyszínre az 
önkormányzat megállapodást kötött 200.000,-Ft/ÁFA/hó bérleti díj mellett. A 
beruházás befejezési határideje 2019. július 31. A nyílt közbeszerzési eljárás 
befejezésekor bővebb információkat tud adni.  
Mint bérbeadó, a Városgondnokság készíti elő a megállapodásokat, melyek még nem 
konkretizálódtak, mert nincs végleges határidő és nem tudni pontosan mikor kezdődhet 
a kivitelezés. A bérleti szerződéssel rendelkező vállalkozók szerződéseit felmondjuk a 
munkaterület átadásának időpontjával egyezően. Az összes vállalkozóval megtörtént az 
egyeztetés, mindenki tájékoztatást kapott az árusító helyekről. Adatok állnak 
rendelkezésre arról, hogy ki, hol szeretne árulni. Hatósági egyeztetések (NÉBIH, 
ÁNTSZ, egyéb) szükségesek az új területre, az engedélyezésekre még várni kell.  
A „Védjük meg településeinket, védjük meg Magyarországot” című képviselő-testület 
által elfogadott határozat megküldésre került a Megyei Jogú Városok Szövetsége 
részére. Ezzel kapcsolatban Szita Károllyal nem történt egyeztetés.  
Dukai Miklós államtitkár úrral az önkormányzatokhoz kapcsolódó fejlesztésekről és az 
üzemeltetési kérdésekről egyeztetett, de természetesen az aktuális önkormányzatokat 
érintő ügyekben is tárgyaltak. Elmondta, hogy tájékoztatta a kistelepülések 
polgármestereit arról, hogy az Alaptörvény, valamint az önkormányzati törvény 
értelmében 2019-ben is lesz a kistelepüléseken polgármester és képviselő választás. 
A TOP pályázatokhoz kapcsolódva megállapodás jött létre a Határ úti alap 
közművesítés megkezdéséhez. A kivitelező WOLF-BAU Kft. egy pécsi gazdálkodó 
egység, melynek egyes víziközmű kérdésekben egy komlói alvállalkozó nyújt 
segítséget. A munkaterület átadása március 19-én lesz, és a kivitelezési munkát év 
végére kell elszámolni. A mecsekfalui lakosság biztosan észrevételezni fogja az ottani 
munkálatokat, ugyanis a kitermelt, nagy mennyiségű földet az út melletti gödrös 
területre szállítják majd. A lakóktól türelmet és megértést kért. 
A Kereskedelmi és Ipari Kamara díjátadója minden alkalommal ünnep. A 
vállalkozásokat érintő, minden területen kiemelt díjak átadására került sor. Kiemelte az 
Art Innova Kft.-t, mert a vállalkozás dinamikus fejlődéséért, valamint a legmagasabb 
export teljesítéséért két díjat vehetett át. Oktatás területén Karácsony László a több 
évtizedes gyakorlati képzésben való oktatói tevékenységéért kapott elismerést. 
Idegenforgalmi díjat kapott a KASZT kötelékében Fajcsi Ferenc, mivel ismert 
Nemzetközi Fesztivállá alakult a társulat rendezvénye, mely az idegenforgalmat is 
megnövelte. Említésre méltó, hogy Kollár László a Bikali Élménybirtok vállalkozója 
nyerte a Zsolnay díjat.  
A Habilitas Nonprofit Kft. jelenleg 90 főnek ad munkát, sokat termelnek exportra, de 
egyre nehezebb a cégnek a működése. Olyan fejlesztést terveznek, mellyel kapcsolatban 
dr. Hoppál Péter államtitkár urat és a polgármestert is felkeresték. Ennek konkrét 
megvalósíthatóságáról történt egyeztetés Czibere Károly államtitkár úrral is. 
Hozzátette, hogy a Habilitas Kft.-nél Komló Város Önkormányzata 23 %-ban 
tulajdonos, és sem a Kft., sem az önkormányzat nem tud forrásokat biztosítani a 
beruházás megvalósításához. A fejlesztés 100 millió forint összegű beruházást 
jelentene, ami a volt Juhász Gyula Klub épületének tetőtér beépítését célozza meg. 
Jövőre a 30. éves évfordulóját ünnepli a cég és ennek alkalmából szeretne 
szálláslehetőséget fejleszteni és helyet biztosítani az átépített épületben a nemzetközi 
kapcsolatok számára. Ezzel stabil bevételt és munkát biztosítana a megváltozott 
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munkaképességű embereknek. 
A Cikói társulási ülésen a polgármester nem tudott részt venni, de felsorolta a 
napirendet. Döntöttek a költségvetésről és a delegált képviselőkről. Elmondta, hogy 
Cikó területén van a hulladéklerakó, ezért a Cikói önkormányzat és a Társulás egy 
bérleti szerződést kötöttek, mely szerint a bérleti díj úgynevezett kölcsön formájában 
már korábban kifizetésre került. Ennek a további sorsa is szerepelt a napirendben. 
Ismertette, hogy a Cikói Társulás és a REKOM jelenleg lélegeztető gépen van és a Cikói 
hulladéklerakóba nem szállítanak hulladékot. Üzemeltetésre átadták a Vertical Zrt. 
részére, aki Szekszárdon és környezetében végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet, 
de a vaskúti telepre szállítanak. Folyik az egyeztetés a NHKV Zrt.-vel, hogyan lehet a 
Cikói lerakót a Vertical Zrt. alá rendelni, hogy forrásokat kapjon, mert jelenleg nincs 
meg a működéséhez szükséges feltétel.  
 
Molnár Zoltánné távozott az ülésről, a képviselő-testület létszáma 13 főre 
változott. 
 
Pista József a bevándorlással kapcsolatos további tervekről érdeklődött. 
 
Polics József elmondta, hogy a határozat elküldésre került a kérésnek megfelelően. A 
további lépések a kormány döntésétől függnek.  
 
Pista József megköszönte a felvilágosítást a piac átépítéséről. Megemlítette, hogy 
információi szerint beengedik Budapestre a migránsokat. A főpolgármester által 
72.000,- forint/fő támogatást kapnak, és ingyenes lakhatást, szerinte még a CSOK 
támogatást is igényelhetik, mert nem feltétel hogy az igénylő magyar állampolgár 
legyen. Véleménye szerint nem tisztázott, hogy ki tekinthető migránsnak, ki az, aki 
hazájában üldözött, és kik a jogszerűen befogadott emberek. Magyarországon jelenleg a 
legfontosabb kérdés a migráció, és aki beengedi a migránsokat az országba az a 
FIDESZ.  
 
Polics József nem kívánt reagálni a képviselő úr által elmondottakra, mert nem 
rendelkezik erre vonatkozó információkkal. Úgy gondolja, hogy a harcot meg kell vívni, 
és az a cél, hogy a migráció ne gyűrűzzön be minket. CSOK igénylésnél olyan szigorú 
szabályoknak kell megfelelni, hogy néhány esetben már vissza kellett vonni a 
támogatást, mert nem felelt meg az előírásoknak. Lehetetlen, hogy a migráns is 
igényelje ezt a támogatási formát.  
 
Pista József úgy érzi, hogy a polgármester úr félreértette őt. Véleménye, hogy a 
FIDESZ kormány tagadta a befogadást, és ezért sem lehet tudni a pontos számadatokat a 
beengedett emberekről. Nem csak Pesten fogadtak be bevándorlót, hanem több 
városban is. Valóban meg kell akadályozni, hogy az ország muzulmán országgá váljon.  
 
Polics József ismételten elmondta, hogy a főváros dolgában nem tud véleményt 
mondani, mert nincsenek pontos információi. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
12 igen szavazattal, és 1 tartózkodással elfogadott, majd a következő határozatot hozta: 
 

21/2018. (III.7.) 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: 

− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 

− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatót, 
− a napelem park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatót, 
− a beszámolót a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatokról, valamint 
− 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. március 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

4. sz. napirend 
 

2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény. A könyvvizsgáló jelezte, 
hogy nem tud részt venni az ülésen. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy a költségvetés főösszege 2017. márciusában 4,2 
milliárd forint volt, ami év végére 8,3 milliárd forintot tett ki. Elmondható, hogy a 
magas összeg a működési kiegészítő támogatásnak, az adóbevételi többletnek, az 
ingatlan értékesítési bevétel túlteljesülésének, valamint a kiadási megtakarításoknak 
köszönhető. Hozzátette, hogy hitelfelvételre nem került sor. Az intézményrendszer 
működtetése, nemcsak az előírások szerint történt és magas szinten, hanem az adható 
kifizetések is utalásra kerültek (pl.: cafeteria). A könyvvizsgálói vélemény szerint a 
jelenlegi költségvetési rendeletmódosítás tervezete teljesen összhangban van a 
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jogszabályi előírásokkal. A FIDESZ Frakció nevében a rendeletmódosítást elfogadásra 
javasolta.  
 
Mink Ern ő örült annak, hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően képviselői 
területén is megvalósulhatott a térfigyelő kamerarendszer. A víztorony és a MOM 
közötti útszakasz megújulását, valamint a Vértanúk utcai játszótér felújítását ezúton 
köszönte meg. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a belvárosban régóta elhúzódó problémát 
jelentett a Kiss János utca története, ahol már végre megtörtént a szennyvízcsatorna 
bevezetése. Hozzátette, hogy a költségvetésnek köszönhetően egy rendezvény sem 
maradt el, sőt a rendezvények sora bővült. Minden évben különös gondot fordít az 
önkormányzat a civilek és az alapítványok támogatására. Azok, akik nem működnek 
alapítványként és ezáltal nem tudnak támogatást igényelni, ők a Komló Városért 
Alapítvány segítségét kérhetik. Úgy gondolja, hogy a civilek munkáját köszönet illeti. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  felvetette, hogy az elmúlt évben Gerencsér Ágnes képviselő 
asszony a Körtvélyes városrészben a rendelkezésre álló keretből bizonyos fejlesztéseket 
szeretett volna végrehajtani. Amikor a keret felhasználását igényelte, akkor derült ki, 
hogy a Városgondnokság a képviselővel nem egyeztetve a keretet már felhasználta. 
Véleménye, hogy amíg a keret nincs nevesítve, addig nehéz kezelni, főleg akkor, ha az 
együttműködés nem megfelelő. A jövőre nézve ezeket a területeket és kereteket 
körültekintőbben, megfelelő módon kell kezelni. Adott esetben a keretösszeg arra lett 
megjelölve, hogy a képviselő a területét illetően rendelkezzen felette. Ebben az esetben 
ez nem történt meg.  
 
Pista József arról érdeklődött, hogy más területi képviselőtől is elvonták-e ezt az 
összeget, vagy csak az MSZP képviselőjétől. 
 
Polics József szerint az elvégzett feladatok önmagukért beszélnek szinte minden 
területen. Arra ügyeltek, hogy a keretösszegből minden területre jusson, függetlenül 
attól, hogy ki a képviselője a területnek és milyen pártot képvisel. Különbséget nem 
tettek senkivel. Probléma, hogy elmaradt az egyeztetés. Ezen a területen annyi 
fejlesztés, beruházás, karbantartás történt, ami a keretösszeg többszörösét jelenti. 
Példaként említette, hogy egyeztetésre került sor dr. György Zórával és Mink Ernővel, 
amikor a területükön nagyobb fejlesztés történt. Ezekben az esetekben a keretösszeg 
kevésnek bizonyult. Hozzátette, hogy a 10 egyéni körzetben éves szinten 8 millió forint 
felhasználására van lehetőség. Az idei költségvetésben a nagy beruházási oldal és az 
esetlegesen szükséges önrészek miatt ezek csak előirányzatok. Ezért kell egyeztetést 
folytatni, és ha úgy alakul a folyó beruházás, akkor lehet a képviselői keretet is az adott 
beruházásra vagy annak befejezésére fordítani. Nagyon sajnálja, hogy ebben az esetben 
az egyeztetés elmaradt. 
Büszke arra, hogy az önkormányzat összevont költségvetése, a felhalmozási és 
működési mérlege együttesen a módosításokkal egyensúlyba került. Annyi a működési 
többlet, mint amennyi a fejlesztési hiány, ami régebben nem volt tapasztalható, csak az 
utóbbi 4 év alatt fordult elő. 
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Pista József megkérdezte, hogy a FIDESZ-es képviselőknek is elvonták-e a pénzüket. 
Feltételezi, hogy a polgármester mellébeszél. Úgy látja, hogy nem kezeli egyformán az 
ellenzékkel.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy nem azt vitatja, ami a területen történt. Ha ezzel a 
hozzáállással van kezelve a kérdés, akkor ki kell mondani, hogy teljesen felesleges az 
összeget úgy elnevezni, mint képviselői keret, ha bármilyen önkormányzati beruházást 
be lehet tenni ebbe a keretbe. Akkor ennek így nincs értelme. Reméli, hogy a 
hozzászólásával elérte azt, hogy a jövőben megtörténnek az egyeztetések.  
 
Polics József elmondta, hogy a Városgondnoksággal kell elsősorban egyeztetni, de 
természetesen megkeresés esetén ő is szívesen segít. Más irányú felhasználás esetén az 
önkormányzat kezdeményezi az egyeztetést.  
 
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: 
 

4/2018. (III.8.) 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: 8.360.244.330 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 8.360.244.330 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege 0 Ft 
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(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: 3.988.290.011 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 4.162.201.646 Ft-ra 
módosul 
c./ hiány összege:  173.911.635 Ft 
 
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 
szerint: 
 
a./ bevétel főösszege: 4.371.954.319 Ft-ra 
b./ kiadás főösszege: 4.198.042.684 Ft-ra 
módosul 
c./ többlet összege: 173.911.635 Ft 

 
 
 
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 
előirányzatok az alábbiak: 
 
1. személyi jellegű kiadások 1.543.972.348 Ft 
2. munkaadókat terhelő járulékok 303.582.228 Ft 
3. dologi jellegű kiadások 1.180.873.600 Ft 
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  4.162.201.646 Ft 
5. speciális támogatások 0 Ft 
6. egyéb kiadások 1.169.614.508 Ft 
7.  költségvetési létszámkeretet 283 főben állapítja meg 
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát 750 főben állapítja meg.” 
 

2. § 
 

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

„6. § 
         
A költségvetés tartaléka 125.932.553 Ft-, melyből:     
         

- működési céltartalék    125.932.553 Ft  
- működési általános tartalék          0    Ft”  

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Komló, 2018. március 7. 
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dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 
 
 

5. sz. napirend 
 

2018. évi költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat 1. pontjában 
elírás történt, a helyes időszak 2018-2021. 
Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény, és kiosztásra került a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság írásos véleménye. 
Hozzátette, hogy a költségvetéshez az SZMSZ-ben előírt határidőn belül módosító 
javaslat nem érkezett.  
 
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 és a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett (FIDESZ-KDNP) véleménye szerint a 2018. évi költségvetés 
előirányzatai a bevételek és kiadások tervezési kockázatát figyelembe véve a 
költségvetési feladatok megvalósítását nem veszélyeztetik. A bevételek esetében a 
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás kockázatának kivételével 
lényegesnek mondható bizonytalansági elemeket nem tapasztalt. Kiemelkedően jónak 
tartja a pénzügyi helyzetet követő, a költségvetési rendeletben rögzített, átgondolt, 
részletes szabályokat, amelyek a költségvetés kockázatát csökkentik, vagy bizonyos 
kiadási tételeket a tervezett bevételek teljesítéséhez kötnek. Hozzátette, hogy 2017-ben 
nagyon sok elnyert pályázata volt az önkormányzatnak, a pályázati összegek részben 
már megérkeztek a számlára. Sok pályázat a 10. körzetben kerül megvalósításra, 
melynek rendkívül örül. Dávidföldön a Munkácsy Mihály utca felújítása elkezdődött, a 
Széchenyi utca felújítására megnyertük a pályázatot, és ehhez kapcsolódva idén a Lehár 
Ferenc utca, a Bartók Béla utca, valamint a Mecsekfalui út egy hosszú szakaszának 
teljes felújítása is megkezdődik. Ezúton köszönte meg mindenki munkáját. Példanélküli 
a magas pályázati összeg, és a lendület, amelybe idén belekezdünk. Az I. forduló 
tárgyalásánál is tett említést arról, hogy az intézményi előirányzatok megnövelten 
kerültek elutalásra. Bízik abban, hogy az idei kormány-támogatásnak köszönhetően 
hitelfelvétel nélkül zárhatja az évet az önkormányzat. Felhívta a figyelmet, hogy a 
kormányzati támogatást hosszú évek óta minden esetben megadta a kormány és 
egyetlen alkalommal sem utasította el. A Frakció nevében javasolta a rendelet 
elfogadását. 
 
Kérdés, nem volt. 
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Mink Ern ő örül annak, hogy idén a szennyvíz beruházás végre megvalósul, valamint a 
Dugonics utcában az aszfaltozás is megvalósulhat.  
 
Bareithné Benke Nikolett elmondta, hogy örömmel tölti el a körtvélyesi útszakasz 
felújítása, amellyel egy régi probléma fog megoldódni. 
 
Hegedüs Norbert szerint valóban magasabb a főösszeg, mint tavaly. Fontosnak tartja 
elmondani, hogy idén annyival kockázatosabb a költségvetés, hogy pályázatokból 
jönnek a források. Azt pedig nem szabad elfelejteni, hogy a pályázatoknak némi 
kockázata van. Nem fél attól, hogy ami a költségvetésben hitelként betervezésre került 
összeget a város ne tudná ledolgozni, hiszen a tavalyi év költségvetése bebizonyította, 
hogy ennek az összegnek a dupláját is sikerült megoldani. A 17. számú napirendi 
pontnál 12 millió forinttal kerül többe az iskola és óvoda beruházás, ami már pótigény 
jelentkezik, tekintettel arra, hogy később kezdődött el a pályázat. A költségvetésbe 
betervezett összeg jelen pillanatban 30 millió forint, és ha ezekből a pályázatokból a 
tartalékokat fel lehet szabadítani, akkor 8 millió forintot lehet ledolgozni. Úgy véli, 
hogy nem fog előfordulni, hogy bármelyik pályázatot vissza kell mondani.  
 
Dezső Károly örült annak, hogy a Gorkij utcai garázssoron idén elkészül a közvilágítás, 
és a Széchenyi utca felújítása is megtörténik.  
 
Pálfi László elmondta, hogy az ő területe is érintett a szennyvíz beruházásban, aminek 
nagyon örül. A Sóstó utcában és a Bajcsy-Zsilinszky utcában lakók szintén nagyon 
örülnek. 
Hozzátette, hogy idén a zobáki úton egy közel 600 négyzetméteres útszakasz 
aszfaltozása valósulhat meg. Véleménye, hogy az idei költségvetés a komlói lakosság 
hangulatát is javítja.  
 
Polics József úgy gondolja, hogy minden lényeges gondolat elhangzott. A 2018. évi 
költségvetés a pályázatok és beruházások költségvetése lesz. Éppen az árak emelkedése 
miatt van benne kockázat. Ha 12 millió forintot hozzá kell tenni a pályázathoz az még 
nem baj, az már inkább problémát okoz, ha a 600 millió forintos beruházáshoz kell 
hozzátenni. Minden átcsoportosítási és plusz forrásszerzési lehetőséget meg kell 
ragadni, annak érdekében, hogy minimalizáljuk az önkormányzat többletterhét. A 2018. 
évi költségvetés a beruházások mellett minden olyan működést és minden olyan feltételt 
sokkal kisebb kockázattal tartalmaz, mint a 2017. évi, amit a könyvvizsgálói jelentés is 
igazol. A munkahely-teremtési támogatásra ugyanúgy számíthatnak a vállalkozók, mint 
eddig. A Komlón letelepedni kívánó fiatalok számíthatnak a lakhatási támogatásokra, az 
ingyen telkekre és a CSOK-ra. A kisebb intézményrendszer működése pedig az 
önkormányzatnak az előző időszakhoz képest, sokkal jobb állami finanszírozás mellett 
folyamatos, biztonságos működést jelent. Hozzátette, hogy a NÉBIH ellenőrzések 
szinte mindig jeles eredménnyel végződnek. Ehhez az kell, hogy az előírások szerinti 
építési munkák el legyenek végezve és a dolgozók betartsák a vonatkozó szabályokat. A 
pályázati forrásoknál a még le nem futott közbeszerzési eljárások figyelembevételével a 
8 millió forint összegű képviselői keret is jelenleg függő tétel a költségvetésben. 
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Pályázatot nem kívánunk visszaadni, maximum a műszaki tartalom módosításával, az 
indikátorok megtartásával kell próbálkozni. 
Megköszönte a Pénzügyi Iroda munkáját a költségvetés összeállításában, valamint 
megköszönte az intézmények konstruktív együttműködését. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

22/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a könyvvizsgáló véleményének, illetve 
a bizottságok javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet. 
 
1. A képviselő-testület Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját 
bevételeket, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV Törvény 
3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket 
2018-2021. évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja 
meg. 
 
2. A képviselő-testület kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása 
érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére. 
Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően a költségvetési törvény 3. sz. melléklet I. 10. Önkormányzatok 
rendkívüli támogatása jogcím szerinti rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 
elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásáról. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges formahatározatot 
a képviselő-testület nevében és helyett megtegye.  
 
3. A képviselő-testület megismerte a polgármester Komló Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 6/2017. (III.10.) rendelet 9. §-a szerinti 2018. január, 
február hónapokban folytatott önkormányzati és közös önkormányzati hivatali átmeneti 
gazdálkodásról szóló beszámolóját és azt tudomásul veszi. Tudomással bír arról, hogy az 
átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági eseményei a 2018. évi költségvetési rendeletbe 
beépítésre kerültek. 
 
4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és 
kötelezettségvállalások megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását követően készítse 
el az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal likviditási tervét, melyet április hónaptól 
minden hó 20. napjáig az előző havi tényadatok figyelembevételével aktualizálni kell.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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1. sz. melléklet 

Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  2. § (1) bekezdése  
szerinti saját bevételei 2018-2021. években 

eFt-ban 

Bevétel megnevezése 2018. 2019. 2020. 2021. 

Helyi adóból származó bevételek 803500 820000 840000 850000 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó 
bevétel 46470 42000 42000 42000 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 14000 0 0 0 

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítésből vagy  
privatizációból származó bevétel 0 10000 10000 10000 

Bírság, pótlék és díjbevétel 4250 4500 4500 4500 

Kezességvállalással kapcsoalatos megtérülés 0 0 0 0 

Összesen: 868220 876500 896500 906500 

50% 434110 438250 448250 453250 

    
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV . Törvény 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztet ő ügyletekb ől eredő önkormányzati fizetési 
kötelezettségek 

 2018-2021. években 

Ügylet megnevezése 2018. 2019. 2020. 2021. 

Hitel, kölcsön felvétele (tőke) 244683 200000 200000 200000 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala 0 0 0 0 

Váltó kibocsátása 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 0 

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvétel 0 0 0 0 

Szerződésben kapott, legalább 365 nap 
időtartamű, halasztott fizetés, részletfizetés 
futamidő végéig 0 0 0 0 

Összesen: 244683 200000 200000 200000 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

5/2017. (III.8.) sz. rendelet 
 

KOMLÓ VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR ŐL ÉS 
VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉR ŐL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
eredeti jogalkotói hatáskörében a 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a 
következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
         
A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, beleértve a közös 
önkormányzati hivatal és az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet 
terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.   

2. A címrend 
 

2. § 
         
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. § szerinti címrendet az 5. sz. 

melléklet tartalmazza.        
 
 (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak 

egy-egy címet.        
         

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
3. § 

         
(1) A város 2018. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:        
  a./ bevétel főösszege:  7.227.193.909 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  7.471.876.972 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):     244.683.063 Ft   
         
(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, 

fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza 
az alábbiak szerint: 

         
  a./ bevétel főösszege:  2.502.582.393 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  2.747.265.456 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):     244.683.063 Ft   
         
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint:        
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  a./ bevétel főösszege:  4.724.611.516 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  4.724.611.516 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):            0 Ft   
         
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak:        
  1 személyi jellegű kiadások:            1.048.496.085
 Ft 
  2 munkaadókat terhelő járulékok:   220.807.424 Ft 
  3 dologi jellegű kiadások:            1.134.949.735
 Ft 
  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás          2.732.265.456
 Ft 
  5 speciális támogatások             0
 Ft 
  6 egyéb kiadások:             2.335.358.272
 Ft 
  7 költségvetési létszámkeretet: 285 főben állapítja meg. 
  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 500 főben állapítja
   meg.      
         
(5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként a  5. sz. melléklet tartalmazza. 

       
 A Városgondnokság költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és 

vízkár elhárításra 60.500.000 Ft előirányzatot biztosít. A Városgondnokság dologi 
előirányzatán belül 7.000.000 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál 
fedezetként 

         
(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 244.683.063 Ft összegű fejlesztési hitelt 

kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés 
működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 261.099.051 Ft többlet 
támogatás elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel 
tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére a 35.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen 
betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó 
kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.  

         
4. Az önkormányzat bevételei 

4. § 
         
(1) Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

        
 (2) Helyi adóbevétel 803.500.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül 

szolgál.        
5. Az önkormányzat kiadásai 

5. § 
         
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként a 5-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az 
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intézményvezetők kötelesek gondoskodni a költségvetés tervezési és adatszolgáltatási 
feladataik keretében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az Áht. tv. 102-103. 
§-ai figyelembevételével az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és 
szerkezetben történő elkészítésére, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás 
benyújtására.  
A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható. 
       

(2) A bérfizetés határideje a tárgyhót követő 5. nap.  
 
(3) Az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű 

juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben határozza 
meg. Felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy keretösszegen belül szabályozzák a 
cafeteria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és 
járulékösszegeket is tartalmazzák. A Közszolgálati Szabályzatban a köztisztviselői 
juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell 
szabályozni. 

 
(4) A lakóház-felújítási előirányzatot 10.000.000 Ft-ban állapítja meg.  
 A felújítási feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési 

Bizottságot, hogy a "városi felújítási keret" terhére döntsön a szükséges beavatkozások 
előirányzatának biztosításáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havária helyzet 
esetén utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg 
felhasználását engedélyezze.        

 A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz 
kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek 
az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, 
különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.      
   

(5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó 22.303.459 Ft bevételből 22.303.459 Ft az 
áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként kerül nevesítésre. A bevétel eredeti 
előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre. 

 
(6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú 

melléklet tartalmazza. Az önkormányzat EU-s projektjeit a 7/2. sz. melléklet tartalmazza. 
A leutalt pályázati előlegek maradványban megjelenő összegéből a tárgyévet követően 
felhasználásra kerülő részével egyező összegű céltartalék került beépítésre.  
      

         
(7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az 

önkormányzat hitel- és kötvényállománnyal az adósságátvállalás következtében a 
költségvetési rendelet elfogadásakor nem rendelkezik.    
    

(8) Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 12. sz. melléklet 
tartalmazza.        

         
(9) A nem költségvetési szervek támogatására 134.795.000 Ft pályázati keretösszeget a 11. 

sz. melléklet tartalmazza. 
Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. 
Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás 
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alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2019. január 
31-ig elszámolni, illetve a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalása esetén az 
elszámolás a kiutalást követő negyedév végéig esedékes, melynek elmulasztása a 
támogatás kiutalásának felfüggesztését vonja maga után. A 11. sz. mellékletben felsorolt 
előirányzatok terhére profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás, kivéve a 
munkahelyteremtés támogatásáról szóló 27/2010. (XII.16.) sz. rendelet alapján nyújtott 
támogatásokat.   
 

(10) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások 
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás 
helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás 
megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az 
adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti 
támogatásokra.        

         
6. § 

         
A költségvetés tartaléka 1.561.520.007 Ft-, melyből:     
         
  működési általános tartalék:             0  Ft  
  működési céltartalék:    1.561.520.007  Ft  
      ebből EU-s pályázatok kapcsán  

2019-re átviendő maradvány:  1.008.136.431 Ft 
 

         
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
7. § 

         
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit a 
költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások 
teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.      
  

(2) Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon 
belül kötelesek gazdálkodni.          

 Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási 
kötelezettség 100 %-a az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti. 
       

(3) Az önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és 
fejlesztési hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves 
beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor. 
        

(4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, 
támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A 
központi előirányzat-növekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a 
képviselő-testületet tájékoztatni.        
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(5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület 
hozzájárulásával tehet.        

         
(6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át 

pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon 
felül.    

 (7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok 
támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz 
szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.   
     

(8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A 
költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet 
folytathat.        

         
(9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kiséréséhez minden hó 

10-ig kötelesek a meglévő adósságállományról a hivatal részére adatot szolgáltatni. Az 
önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a közös 
önkormányzati hivatal városüzemeltetési és intézményfelügyeleti irodáját az üres 
álláshelyekről.  

 
(10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület 

engedélyezi.           
         
(11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, 

évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. Amennyiben az 
intézmény költségvetési előirányzatát túllépi, úgy vezetőjével szemben a munkáltatói 
jogok gyakorlójának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.     
    

 (12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és ennek 
érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben 
önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követően 
30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv 
tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok 
betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és 
pénzügyi vonzatát.  

        
 (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2018. évben 

legfeljebb 100 MFt likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitelek 
vehetőek igénybe.        

         
(14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó 

megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben 
lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi és ellenőrzési bizottság által 
nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.   
     

 (15)  A nem lakás célú ingatlanértékesítés e rendeletbe eredeti előirányzatként betervezett 
összegén felül teljesült tárgyévi bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg 
felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével 
legkorábban a szeptemberi rendes ülésen dönt. Ezen kívül valamennyi bevételi többlet a 
hiány csökkentését szolgálja.         
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 (16) Fejlesztési mérlegben felsorolt fejlesztési célokon túlmenően új fejlesztés csak a 

rendelkezésre álló 7. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett 
előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható azzal, hogy a pályázat előkészítési 
önerő és megelőlegezési keretet növeli az elnyert önerő kiegészítés révén felszabaduló 
betervezett pályázati önrészek összege, illetve az e keret terhére biztosított kiadási tételek 
pályázati tartalékkeret terhére történő jóváhagyása esetén az így vissza térülő összeg. Ez 
fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat. A 
felhasználásra a bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy 
további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így vagy a 
kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2019-re történő átütemezésére kell sort 
keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás során 
előirányzat fedezeteként figyelembe vehető amennyiben a megelőlegezett támogatás 
biztosan beérkezik még tárgyéven belül.        
  

 (17) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok az időarányostól a negyedéves 
teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmarad, úgy a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési 
pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett.      
 

 (18) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett dönthet a költségvetési 
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról az alábbi a-e) pontban foglalt esetekben: 
a) Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére . 
b) Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok 
módosítására        
c) Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind 
kiadási, mind bevételi oldalon.        

 d) Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok 
módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok 
módosítására.        

 e) A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű 
előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyására.  

 
(19) A felhalmozási kiadások közül a közvilágítás fejlesztési előirányzat 1.640 eFt-os összege, 

illetve az intézményi eszközbeszerzések előirányzatainak 50 %-ának felhasználását 
2018. szeptember 30-ig felfüggeszti.  

 
7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok 

 
8. § 

         
(1) A közös önkormányzati hivatal gazdálkodására is vonatkoznak a 7. § (1-18,20) 

bekezdésében előírtak. 
         
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 2.754.000 Ft céltartalék előirányzat felhasználására 

felhatalmazza a polgármestert.       
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(3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal nevében a kötelezettségvállalás és 
utalványozás rendjét szabályzatban kell megállapítani.    
    

(4) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.   
 

8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása 
9. § 

         
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás 

folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január, február hónapokban a 2018. évi 
költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részét a költségvetési szervek és a 
feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére 
folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon. A szezonális hatások 
figyelembevételével engedélyezi a rezsi jellegű kiadási előirányzatok, illetve a pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátások nagyobb arányú felhasználását.   
     

 (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év 
működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.    
    
E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett 
összegek a 2019. évi költségvetés részét képezik.     
   

(3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott 
intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára 
benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő 
beépítéséről gondoskodjon.        

 
 

9. Záró rendelkezések 
 

10. § 
         
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.     
           
 
Komló, 2018. március 7.       
 
 
 dr. Vaskó Ernő Polics József 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 

6. sz. napirend 
 

Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – 
településfejlesztési döntés 
 
Előadó: Polics József  polgármester  
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Az előterjesztésben és a mellékletben 29. sorszámon szereplő indítványozó neve 
helyesen: Bischof Balázs. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. György Zóra értelmezést kért a rövidítésekre, mert azok laikus számára nem 
értelmezhetők. Érdeklődött, hogy a 20. sorszámmal jelzett kérelmező igénye miért 
került elutasításra.  
 
Polics József ismertette, hogy a rajzjeleket felsorolni, értelmezni sokáig tartana. Ebben 
a kérdésben a főépítész asszonyt keresse fel a képviselő asszony. A zöld területre más 
szabályozás vonatkozik, mint a lakóterületre. Korlátozott szabályozási lehetőségek 
állnak rendelkezésre ebben az esetben. Ha magántulajdonba kerül, akkor a fák kérdése 
is felmerül. Fakivágás esetében probléma merül fel, ha az környezetvédelmi 
ellenállásba ütközik. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy ilyen károkozás után az 
önkormányzatnak lesz a feladata elhárítani a problémákat. A kérelmező lakóterülete a 
jelenlegi terület nagysággal megfelelő, és ismertek a domborzati viszonyok. A meglévő 
környezetben, a kiemelt zöldterületi jelleg megőrzése miatt a szakmai javaslat alapján 
nem támogatott a kérelem. 
 
Mink Ern ő kiment a teremből. 
 
Több 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: 
 

23/2018. (III.7.) 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 településrendezési eszközöket érintő, 
tervezett módosításokat. 

1. A képviselő-testület támogatja az 1. számú mellékletben bemutatott területeket érintően 
a településrendezési eszköz módosítását. 
 

2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében a 
településrendezési eszközök módosítását teljes eljárás keretében kell lefolytatni. 
 

3. A képviselőtestület előzetesen megállapítja, hogy jelen információk szerint a tervezett 
módosítások várhatóan nem járnak a káros környezeti hatások olyan növekedésével, 
amely a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat készítését 
követelnék meg. 
 



 26

4. A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, 
érdekképviseleti- civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait 
a 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. függelékében 
szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a főépítészt, hogy az 
egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges beszerzés 
lefolytatására, és a munka megrendelésére, melynek fedezetére legfeljebb 2.300 e Ft-ot 
biztosít a 2018 évi költségvetés 7. melléklet szabályozási terv módosítása előirányzat 
terhére.  
 

6. A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a fenti döntés szerint készítse elő 
a településrendezési terv módosítását. 

 

Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 

dr. Baracsi Viktória f őépítész  
 
 
Mink Ern ő visszaérkezett. 
 

7. sz. napirend 
 

Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása  
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott:   Horváth Lászlóné  intézményvezető 
 
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: 
 

24/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város 
Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői 
álláshelyére pályázat kiírása című előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem magasabb vezetői (intézményvezető) álláshelyére pályázatot hirdet az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.  
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2018. március 19.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
2.) A Képviselő-testület szakmai munkacsoportot hoz létre és megbízza, hogy a Komló Város 
Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői 
álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményezze.  
A munkacsoport tagjai: 
- dr. Makra Istvánné, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke, 
- Pavlovics Attila kulturális szakértő, 
- Schaff Anikó, a Közalkalmazotti Tanács elnöke. 

 
A Képviselő-testület felkéri a dr. Makra Istvánnét a munkacsoport vezetésére. 
 
Határid ő:  pályázatok benyújtási határidejét követő 21. nap 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

8. sz. napirend 
 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői 
pályázatának véleményezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
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: 
 

25/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Kökönyösi Gimnázium 
Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése című 
előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület támogatja Notheisz Anita kinevezését a Kökönyösi Gimnázium 
Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői állására.  
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi 
Központot tájékoztassa.  
 

Határid ő: 2018. március 23.  
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Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Schalpha Anett kiment a teremből. 
 
Polics József bejelentette, hogy a képviselő-testület elfogadta Notheisz Anita 
tagintézmény-vezetői pályázatát, sok sikert kívánt munkájához. 
 
 

9. sz. napirend 
 

2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
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: 
 

26/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, és ellenőrzési bizottság 
véleménye alapján - megtárgyalta a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv 
módosítására tett javaslatot. 
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő módosított 
belső ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv 
végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a 
testületnek. 

 
Határid ő: 2018. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Schalpha Anett visszajött a terembe. 
 
 

10. sz. napirend 
 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti terve  
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila  igazgatósági elnök 
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A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, és a Pénzügyi és ellenőrző bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy az üzleti tervnek az ad különleges hangsúlyt, hogy 
önkormányzati tulajdonú cégről van szó. Úgy tűnik, hogy a főbb számok, a gazdasági 
környezet és a szabályozás jelenlegi ismertsége azt jelzi, hogy az önkormányzatnak 
2018-ban nem fog gondot okozni a megvalósítás. Az üzleti terv megvalósításához a 
tárgyi feltételek és a szükséges személyi feltételek biztosítottak. Kitűnik az anyagból, 
hogy az alaptevékenységnél van mozgástér, amit kiválóan felhasználnak a biomassza 
kazán favorizálásához. 2017-ben jó volt a tapasztalat a rendszerszintű szolgáltatás 
keretében a gázmotoros termelésnek, éppen ezért a 2018-ra elkészített tervezet 
támogatható. Fontosnak tartja, hogy az önkormányzat részéről nyújtott támogatás a 
vagyonkezelési tevékenységhez kiszámítható és növekvő nagyságrendű. A biomassza 
szerződés a Mecsekerdő Zrt.-vel megalapozott és hosszú távra is garanciát nyújt a fa 
apríték. Kintlévőséggel továbbra is birkózik a Zrt. és a 40 milliós értékcsökkenési leírás 
ésszerűnek tűnik. Ezzel kapcsolatban a tőlük telhetőt, mindig megteszik. 
Megkönnyebbülést hozhat, hogy az év végén a zobáki beruházás hitele lejár. Az üzleti 
terv alapos, melynek elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Polics József szerint a képviselő úr által elmondottak jól tükrözik a jelenlegi állapotot a 
Fűtőerőműnél. A gázmotoros újratermelés beállítása a negyedéves szerződések alapján 
beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mely eredményesebb és biztonságosabb működést 
hozott. Az állami támogatás kiszámítható, folyamatosan évről-évre csökken, de a 
kollégákkal történt folyamatos egyeztetés alapján még mindig reális. Jelenleg a 
legnagyobb problémát az okozza, hogy a fejlesztéseiket nem tudják olyan mértékben 
megvalósítani, mint ahogy tervezik. Kivéve, ha az épületenergetikai pályázat sikeres 
lesz, mert akkor az épület felújítása is megtörténik. 
 
Kérdés, további hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

27/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és 
településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervéről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak 

gyakorlója elfogadja a társaság 2018. évi üzleti tervét. 
 
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 1/2018. (II.19.) 
számú igazgatósági és az 1/2018. (II. 19.) számú felügyelőbizottsági határozatait, 
valamint az 1/2018. (II.19.) számú alapítói határozatot. 
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Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős:  Polics József polgármester 

  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 
Polics József ügyrendi javaslatát jelentette be. Javasolta a 11-12. sz. napirendi pontok 
együttes tárgyalását és külön-külön szavazását. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta ügyrendi javaslatát, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
 
 

11-12. sz. napirend 
 

11. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettesítő képviselő delegálása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
 
12. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás egyik napirendi pont esetében sem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta először a 11. sz. napirendi pont határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

28/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulásba történő képviselő delegálásról szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján 2018. február 28. napjától a 
soron következő önkormányzati választások eredményének megállapításáig 
Polics József polgármester akadályoztatása esetére Bareithné Benke Nikolett 
alpolgármestert hatalmazza fel arra, hogy Komló Város Önkormányzatát az 
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Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsában képviselje.  

 
A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja Bareithné Benke Nikolett alpolgármester 
helyettesítő képviselőkénti eljárását a 2018. február 28-án megtartott társulási tanácsi 
ülésen. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Majd szavazásra bocsátotta a 12. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a 
képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

29/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Cikói Hulladékgazdálkodási 
Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámolót, és jóváhagyja a polgármester 
ott leadott szavazatait a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) tekintetében. 

 
Határid ő: legkésőbb 2019. márciusi ülés beszámolóba 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

13. sz. napirend 
 

Az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítése  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József ismertette, hogy a terület kikiáltási árát a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság: 118,- Ft/m2 + ÁFA (összesen bruttó 7.399.487,-Ft) összegben határozta meg. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, 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 
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13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

30/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, javaslata alapján - megtárgyalta a 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítése című 
előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a komlói 1520/26 hrsz-ú 4 ha 9376 m2 nagyságú ingatlant értékesítésre 

kijelöli és liciteljárás során értékesíti, az alábbi speciális licitfeltételekkel: 
 

- A telek kizárólag telephely kialakítás (gazdasági tevékenységet folytató 
termelőcsarnok, iroda, szociális helyiségek létesítése) céljára vehető igénybe. 

- A pályázónak minimum 2000 MFt-os beruházást kell vállalnia az ingatlanon, a vételt 
követő 24 hónapon belül. 

- A pályázaton az vehet részt, aki minimum 100 főt foglalkoztató termelőüzem 
létrehozását vállalja az adásvételi szerződés tényleges megkötését követő 2 éven belül, 
és a minimum 100 fő átlagos statisztikai létszám foglalkoztatását vállalja az 
üzembehelyezést követő 5. év végéig. 

- Az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 2 éven belüli beépítési kötelezettség 
biztosítására az önkormányzat az üzem használatbavételének engedélyezéséig, de 
maximum 2 évre visszavásárlási jogot és elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki azzal, 
hogy a terhelési tilalom nem vonatkozik az erre az ingatlanra felvett beruházási hitel, 
illetve a beruházással összefüggésben felvenni kívánt egyéb támogatás igénybevételére. 

- Az értékbecsléssel és az adásvételi szerződés elkészítésével járó költségek a pályázat 
nyertesét terhelik. 

 
2. A terület kikiáltási árát a Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 118,- Ft/m2 + ÁFA 

(összesen bruttó 7.399.487,-Ft) összegben határozza meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítéséről. 
Felhatalmazza polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  azonnal  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 
 
 

14. sz. napirend 
 

Kazinczy F. u. 14. szám. I/7. alatti ingatlan felajánlása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Pista József megjegyezte, szép felajánlás. Minden tisztelete a felajánlónak. 
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Polics József elmondta, hogy ebben a társasházban ez lesz a 48. önkormányzati 
bérlakás.  
 
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: 
 

31/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Kazinczy F. u. 14. sz. I/7. alatti ingatlan felajánlása tárgyú napirendet. 
 
1. A képviselő-testület köszönettel elfogadja Vinczéné Szalai Enikő (7300 Komló, 

Cserma u. 8.) által ajándék jogcímén felajánlott komlói 3099/A/55 hrsz-ú Komló, 
Kazinczy F. u. 14. I/7. sz. alatti 32 m2 alapterületű 1 szobás lakást. 
 

2. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonába kerülő lakás kezelésével Komló 
Város Önkormányzat Városgondnokságát bízza meg, azzal hogy a tulajdon 
átruházáshoz kapcsolódó mérőóra állások átjelentése is az intézmény feladata. 
Egyetért azzal, hogy az intézmény a költségvetésén belül biztosított forrás terhére a 
felújítást elvégezze. 

 
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ajándékozási szerződés 

elkészíttetéséről gondoskodjon. 
 

4. A képviselő-testület a tulajdonszerzés során felmerülő költségeket az Önkormányzat 
egyéb dologi előirányzata terhére biztosítja 6.600 Ft összegben. 

 
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés 

aláírására. 
 

Határid ő: 2018. április 15. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

15. sz. napirend 
 

Közbeszerzési Szabályzat módosítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
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Polics József ismertette, hogy április 15-től elektronikus közbeszerzési rendszer lép 
életbe, ezért szükséges módosítani a szabályzatot. 
 
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: 
 

32/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 
Közbeszerzési Szabályzat módosításával kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a 68/2009. (V.29.) sz. határozatával elfogadott, és a 148/2010. 

(X.28.), a 64/2011. (V.5.), a 49/2012. (III.29.), a 28/2013. (II.21.), a 
150/2014.(XII.4.), a 17/2016.(II.18.), valamint az 53/2017. (IV.28.) számú 
határozatokkal módosított Közbeszerzési Szabályzatot az 1. számú mellékletben 
foglalt tartalommal módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetben 2018. 
április 15-i hatállyal elfogadja. 

2. A képviselő-testület utasítja az érintett önkormányzati intézmények vezetőit, hogy 
az intézményi közbeszerzési szabályzatok elkészítéséről legkésőbb 2018. március 
31-ig gondoskodjanak. 

 
Határid ő: 2018. április 15. (az önkormányzat közbeszerzési szabályzata) 
  2018. március 31. (intézmények közbeszerzési szabályzata) 

Felelős: dr. Müller József aljegyző 
Intézményvezetők 
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Komló Város Önkormányzat 
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Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.) (a továbbiakban: 

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

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

nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása 

érdekében az alábbi közbeszerzési szabályzatát alkotja. 

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

közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. 

 

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

Önkormányzat közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső 

ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont 

személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai 

dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős 

személy(eke)t, illetőleg testületeket. 

 

Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában (minden szakaszában) 

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

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

megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák 

terjedését és a környezetbarát termékek előállítását. 

 

II. 

 

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

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

koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendelésére 

(továbbiakban: közbeszerzés), ahol az Önkormányzat jár el ajánlatkérőként és a 

közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a mindenkori 



 

 

közbeszerzési értékhatárokat. 

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

melyekre az Önkormányzat a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza. 

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

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

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

ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen feltételeknek ugyancsak megfelelő 

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

bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására 

támaszkodva felelnek meg.  

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

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

ha a jelen beszerzés értéke nem haladja meg az ötszázmillió forintot. 

Amennyiben az Önkormányzat fenn kívánja tartani a közbeszerzési eljárásában való jogát 

a fentiek alapján, úgy ezt az ajánlattételi felhívásban jelezni kell. 

4. A szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 2018. 

évi értékhatárokat. Az értékhatárok figyelemmel kíséréséért, valamint a megváltozott 

értékhatárok szabályzatban történő átvezetéséért a Komlói Közös Önkormányzati 

Hivatalnál közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselő felelős. 

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

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

nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban 

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

alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 

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

versenyt és legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban 

ajánlattételi felhívást küldeni. 



 

 

A közbeszerzési eljárás alapelvei 

III. 

 

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

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

átláthatóságát és nyilvánosságát.  

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

szereplők számára.  

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

tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően 

kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.  

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

szem előtt tartva kell eljárnia. 

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

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

letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára nemzeti 

elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a 

közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.  

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

szempontok figyelembevételére.  

Ennek érdekében: 

− Amennyiben létezik az adott termék vagy szolgáltatás környezetbarát termék 

minősítéssel rendelkező alternatívája, azt feltétlenül előnyben kell részesíteni. 

− A közbeszerzésre kerülő termékek minél nagyobb arányban tartalmazzanak 

újrahasznosított anyagokat, illetve minél könnyebben újrahasznosíthatók legyenek. 

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

közbeszerzési eljárás során. 

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



 

 

− Fokozottan érvényesítendők a környezetbarát közbeszerzés követelményei az 

élelmiszerek és élelmiszer alapanyagok, a közétkeztetési szolgáltatás megrendelése, 

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

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

beszerzések során. 

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

nem követelheti meg - a magyar mellett más nyelv használatát is  

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

kifejezetten megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a 

jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, 

lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési eljárásokkal 

kapcsolatos jogorvoslati eljárás során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával 

összhangban a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. 

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

eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EL ŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK, 

ELLENŐRZÉSÉNEK FELEL ŐSSÉGI RENDJE 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése 

IV. 

 

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

tervezett közbeszerzéseiről közbeszerzési tárgyanként.  

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

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

elkészíteni, melyben szerepeltetni kell a közbeszerzési terv elkészítése előtt indított 

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

közbeszerzési bizottsága hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános. 



 

 

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

közbeszerzési tervet módosítani kell az igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 

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

közbeszerzési bizottsága hagyja jóvá. 

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

továbbá a több évre vonatkozó szolgáltatásokat is. 

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

Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselőinek a feladata. Szintén ők 

gondoskodnak a közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat 

honlapján, illetve az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR). A 

közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv 

honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

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

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

tárgya és tervezett mennyisége, CPV kód, irányadó eljárási rend, tervezett eljárás fajta, 

eljárás megindításának tervezett időpontja és a szerződés teljesítésének várható 

időpontja.  

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

érték megállapításáért a közbeszerzési referens felel. 

9. Az egybeszámítási kötelezettségre vonatkozóan a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni. 

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

közbeszerzési bizottsági határozat alapján kerülhet sor. 

 

Anyagi fedezet biztosítása 

V. 

 

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

megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén – ha az Önkormányzat éves 

költségvetésében biztosította a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezetet, vagy 

megfelelő biztosíték van arra, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet 



 

 

rendelkezésre áll. Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az Önkormányzat 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változás 

bejelentést) nyújtott be, vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a 

támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló 

igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan 

körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.(Kbt. 53.§ 

(6) bekezdése). 

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

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervek és személyek 

VI. 

 

1. A közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában az alább felsorolt 

szervezetek és személyek vesznek részt: 

- Komló város polgármestere, 

- az Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsága, 

- a Jegyző, 

- az Aljegyző, 

- a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó 

köztisztviselői, 

- a Bírálóbizottság, 

- szükség esetén felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 

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

ajánlatkérő közvetlenül delegálta, vagy polgári jogi szerződés alapján fejtik ki 

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

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

nyilatkozatnak tartalmaznia kell különösen, hogy a nyilatkozatot tevő a Közbeszerzési 

Szabályzat alapelveinek maradéktalan érvényesülése érdekében az eljárás során 

tudomására jutott információt bizalmasan kezeli, harmadik személy jogosulatlan 

hozzáférését megakadályozza.  



 

 

A titoktartási nyilatkozatot az adott közbeszerzési eljárás irataihoz kell csatolni. 

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

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

ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek 

együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, 

jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból 

megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós 

értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű 

közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadót bevonni. (Kbt. 27. §. (3) bekezdés) 

 

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatásköre 

 

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

szabályozott eljárások során dönt az eljárások indításáról és a lefolytatandó eljárások 

fajtájáról, az eljárásba bevonandó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

személyéről, valamint meghozza az eljárást lezáró döntést. 

 

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

közbeszerzési bizottság dönt arról, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát 

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

építési beruházás esetén egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő 

azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek 

ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági 

követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más 

szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg. Építési beruházás esetében csak 

akkor alkalmazható, ha a beszerzés értéke nem haladja meg az ötszázmillió forintot. 

 

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

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

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

 



 

 

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

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

ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, 

közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. A Kbt. 113. § nem alkalmazandó. Az 

ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor rotálásos módszerrel, 

diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség 

szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A Kbt. 

80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam 

alkalmazandó. (Kbt. 115. § (2) bek.) 

 

Az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők kiválasztásánál az alábbi szempontokat 

kell figyelembe venni: 

• a beszerzés tárgyához kapcsolódó profilú cég legyen 

• megfelelő referenciákkal rendelkezzen 

• elsősorban a Komlói Kistérség területén székhellyel rendelkező cég legyen 

• korábban már ajánlatkérő felé szerződésszerűen teljesített 

 

A polgármester hatásköre 

 

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

képviseli az ajánlatkérőt, aláírja az eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. a 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási szerződését, az ajánlattevők 

felkérését), figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárást, és aláírja a közbeszerzési 

eljárás befejezését követően kötendő szerződéseket. 

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

vonatkozásban: ajánlati, ajánlattételi felhívás visszavonása. 

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

vonatkozásban: ajánlattételi határidő módosítása. 

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

vonatkozásban: előzetes vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyása, ezzel 



 

 

összefüggésben hiánypótlás elrendelése, eljárást megindító felhívás és dokumentáció 

módosítása. 

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

vonatkozásban: az eljárás felfüggesztése. 

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

vonatkozásban: ajánlatok érvénytelensége, ajánlattevők kizárása. 

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

vonatkozásban: ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegzés módosítása. 

15. Jogosultsággal rendelkezik az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-ben történő 

regisztrációjával, illetve az EKR ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával, 

valamint EKR alkalmazásával kapcsolatos hozzáférési jogosultság - további 

személyeknek történő - adásával kapcsolatban. 

A Jegyző feladatai 

 

16. Gondoskodik róla, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító 

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

szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, 

szervezetek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 

– szakértelemmel rendelkezzenek. 

Megfelelő szakértelemnek minősül: 

- a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, 

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

tapasztalatok, 

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

alkalmassága felmérésére és megítélésére vonatkozó ismeretek és tapasztalatok, 

valamint 

- esetenként meghatározott egyéb ismeretek és tapasztalatok megléte. 

17. Az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bírálóbizottságot hoz létre.  



 

 

18. Rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, s azt a 

munkatársak munkaköri leírásában rögzíti. 

19. Jogosultsággal rendelkezik az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-ben történő 

regisztrációjával, illetve az EKR ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával 

kapcsolatban. 

Az Aljegyző feladatai 

 

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

megszervezése, irányítása. 

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

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

közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító felhívás 

ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. 

22. Levezeti – a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat 

ellátó köztisztviselőinek közreműködésével – a bontási eljárást, és a bíráló bizottsági 

ülés(eke)t, kivéve, ha a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó is részt vesz az 

eljárás lefolytatásában. Intézkedik továbbá a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 

tájékoztatásnak az ajánlattevők részére az EKR-en keresztül történő megküldéséről. 

23. Az eljárást lezáró döntést követően figyelemmel kíséri a megkötött szerződések 

teljesítését. Ha a szerződés teljesítése nem megfelelő, tájékoztatja a Jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottságot, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre.  

24. Jogosultsággal rendelkezik az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-ben történő 

regisztrációjával, illetve az EKR ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával 

kapcsolatban. 

 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál a közbeszerzési referensi feladatokat ellátó 

köztisztviselők feladatai 

 

25. Gondoskodnak a közbeszerzési eljárások megfelelő dokumentálási rendjéről – az 

előkészítéstől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően. Feladatuk 

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



 

 

előírt adatszolgáltatások teljesítése, kiegészítő tájékoztatás nyújtása az ajánlattevők 

részére, valamint a közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása. 

26. Figyelemmel kísérik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokat, változás esetén 

haladéktalanul értesítik az Aljegyzőt.  

27. Az eljárás előkészítése körében helyzet-és piacfelmérést végeznek, valamint 

megállapítják a becsült értéket. 

28. Az Aljegyző felügyeletével és közreműködésével, valamint megbízott külső 

szakértővel elkészítik az eljárást megindító felhívást és ajánlatkérési dokumentációt. 

29. Véleményezési és tanácsadói jogosultsággal rendelkeznek a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása során, részt vesznek a bontási eljárásban. 

30. A bontási eljárás után az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet 

készítenek, melyet a bontástól számított 5 napon belül megküldenek az összes 

ajánlattevőnek. 

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

közzétesznek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. 

a Jogi, ügyrendi és ellenőrzési bizottságnak az eljárás eredményét jóváhagyó 

döntésétől számított 3 munkanapon belül megküldenek az ajánlattevő(k) részére.  

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

ellenőrzésére feljogosított más szervezet vagy a Gazdasági Versenyhivatal kérésére 

meg kell küldeni.  

32. Gondoskodnak az eljárás eredményéről szóló tájékoztató (hirdetmény) elkészítéséről, 

vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tanácsadó általi elkészíttetéséről 

és EKR-en keresztül történő közzétételre való feladásáról. 

33. Gondoskodnak a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések és a 

szerződések teljesítésére vonatkozó Kbt.-ben meghatározott adatok az önkormányzat 

honlapján, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus 

szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe), illetve EKR-ben történő közzétételéről. 

Szükség szerint intézkednek a szerződés módosításának az előkészítéséről, illetve a 

kapcsolódó közbeszerzési hirdetménynek a közzétételre való feladásáról.  



 

 

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

Közbeszerzési Hatóságot, illetve azokat az EKR-ben haladéktalanul, de legkésőbb 

olyan időpontban rögzítik, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig 

aktuális adatok szerepeljenek. 

35. Az Önkormányzat éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta 

szerint éves statisztikai összegzést készítenek, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év 

május 31. napjáig a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban közzé kell tenni, valamint gondoskodnak az éves statisztikai összegzés 

honlapon való közzétételéről. 

36. Jogosultsággal rendelkeznek az EKR Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében 

történő alkalmazásával kapcsolatban. 

 

A Bírálóbizottság feladatai 

 

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

rendelkezését, hogy a tagoknak a közbeszerzés tárgyának megfelelő műszaki, 

technológiai, valamint jogi és közgazdasági szakértelemmel kell rendelkezniük. A 

Bírálóbizottság legalább három tagból áll. Amennyiben felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó bevonására kerül sor a közbeszerzési eljárásban, úgy őt a 

Jegyző köteles a Bírálóbizottság tagjának felkérni és megbízni. A Bírálóbizottság 

létrehozása során a Kbt. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni 

kell. 

38. A Bírálóbizottságba felkért és megbízott tagok maguk közül egyszerű szótöbbséggel 

elnököt választanak. Ha a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tagja a 

Bírálóbizottságnak, akkor őt kell elnöknek választani. 

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

jelen van. A Bírálóbizottság véleményét, döntési javaslatát egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

39. A Bírálóbizottság bírálja el a beérkezett ajánlatokat. Ennek során meg kell vizsgálnia, 

hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  



 

 

 

40. A Bírálóbizottság az ajánlatok elbírálása során többek között az alábbi ellenőrzési 

feladatokat látja el a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban: 

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

részt venni), 

- formai ellenőrzés: 

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

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

benyújtott ajánlatokon, 

� az ajánlatot az előírt példányszámban nyújtották-e be, 

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

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

� a cégkivonat szerint jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírási 

címpéldány szerinti aláírásainak meglétét, illetőleg az előírt szignálások 

meglétét, 

� a benyújtandó dokumentumok előírt sorrendjének betartását. 

 

-       a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, amennyiben azokat 

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

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

hiányosságuk van-e),  

-       alkalmassággal kapcsolatban előírt dokumentumok ellenőrzése 

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

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

-       egyéb bekért dokumentumok ellenőrzése (megvannak-e, formailag 

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

fennáll-e, esetleges hiányosságuk van-e),  

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

beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai jogszabályokban előírt feltételeknek). 



 

 

41. A Bírálóbizottság az ajánlatok fenti ellenőrzése eredményeképpen szükség szerint a 

Kbt. előírásainak figyelembe vételével hiánypótlást rendel el, a nyilvánvaló számítási 

hibát kijavítja, nem egyértelmű kijelentés, kirívóan alacsony ellenszolgáltatás, kirívó 

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

42. A Bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét képezhetik 

a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A jegyzőkönyvet fel kell tölteni EKR-be. 

43. A Bírálóbizottság a bírálat lezárásakor írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot 

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

lezáró döntés meghozatalához, illetve azzal egyidejűleg fel kell tölteni az EKR-be. 

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

bizottság folytatja le, illetve készíti el a jegyzőkönyvet.  Ahol a Kbt. tárgyalási 

jegyzőkönyv átadását vagy megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az 

adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek megküldeni. Tárgyalást is magában 

foglaló eljárás esetén a Bíráló bizottsági feladatok ellátására való felkérésnek 

tartalmaznia kell, hogy az elvégzendő feladat kiterjed a tárgyalási eljárás lefolytatására 

is. 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

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

előkészítésébe, illetőleg – választása szerint – a közbeszerzési eljárás további 

lefolytatásába felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót jogosult, illetve a Kbt. 

vonatkozó előírásai alapján köteles bevonni. 

46. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásának célja a közbeszerzési 

eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelem biztosítása; a 

hivatalos közbeszerzési tanácsadás körébe eső feladatok teljesítésében köteles 

személyesen részt venni.  

47. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi különösen: 

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

- kiegészítő tájékoztatás nyújtása, 

- a határidők figyelemmel kísérése,  



 

 

- a bontási eljárás levezetése, 

- a Bírálóbizottság munkájában elnökként való részvétel,  

- az eljárás dokumentálásában való közreműködés, 

- köteles ellátni aláírásával és az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát 

feltüntető pecséttel ellenjegyezni a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a 

közbeszerzési dokumentumokat, a bontási jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket, és az 

összegezést, összegezéseket,  

- a mindenkori közbeszerzési értékhatárok minimum felét elérő becsült értékű 

pénzügyi kötelezettséget keletkeztető döntések - így bizottsági és képviselő- 

testületi előterjesztések – véleményezése. 

48. Jogosultsággal rendelkezik az EKR Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében történő 

alkalmazásával kapcsolatban. 

 

Az eljárások belső ellenőrzése 

VII. 

 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési 

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

vezető részére a tárgyévben folyamatban lévő és lefolytatott közbeszerzési eljárásokról. A 

közbeszerzési eljárásokra vonatkozó vizsgálatok az Önkormányzat tárgyévet követő évre 

vonatkozó éves ellenőrzési tervébe az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 

alapján kerülhetnek beépítésre. A közbeszerzési eljárások vonatkozásában a belső 

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

szempontjainak kiválasztása, az eljárás lefolytatásának szabályszerűsége, a szerződéskötés, 

az eljárások nyilvánosságának biztosítása. Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési 

szempontok a kockázatelemzés alapján kerülnek meghatározásra. Az ellenőrzés során a 

Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv szerint kell eljárni.   

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE 

VIII. 



 

 

 

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

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

Iratkezelési Szabályzata szerint kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárás 

dokumentálása teljes körű, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed.  

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

vezeti. Amennyiben a közbeszerzési eljárásba tanácsadó vagy szakértő szervezet kerül 

bevonásra, akkor a tanácsadó/szakértő szervezetnél megőrzésre kerülő valamennyi 

eredeti iratról haladéktalanul másolati példányt kell az eljárás dokumentációjába 

helyezni, az eljárás befejezését követően pedig az eredeti dokumentumokat ajánlatkérő 

részére meg kell küldeni. 

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

megőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Jegyző felelős. 

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

keletkezett összes iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől 

számított 5 évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás 

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

5. A Kbt. -ben meghatározott adatokat, információkat, hirdetményeket közzé kell tenni 

az Önkormányzat honlapján közbeszerzési eljárásonként csoportosítva 5 

munkanapon belül, továbbá közzé kell tenni az EKR-ben, illetve CoRe-ban. Erről a 

Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál közbeszerzési referensi feladatokat ellátó 

köztisztviselők gondoskodnak. 

 

AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK, AZ ELJÁRÁS SORÁN DÖN TÉST HOZÓ 

SZEMÉLYEK ÉS TESTÜLETEK FELEL ŐSSÉGI KÖRE 

IX. 

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

összegzés Kbt-ben foglalt határidőre történő elkészítéséért, továbbításáért és EKR-ben 

történő rögzítéséért, az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért, a jogi 

ellenjegyzésért, valamint az eljárások adminisztrálásáért, illetve az eljárás során 

keletkezett iratok megőrzéséért, és nyilvánosságra hozataláért az Aljegyző a felelős. 



 

 

 

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

ügyrendi és közbeszerzési bizottság a felelős. 

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

polgármester a felelős. 

4. A közbeszerzési ellenjegyzésért a Komló Város Önkormányzat állandó megbízott 

közbeszerzési szakértője felelős. 

5. A Kbt. rendelkezéseinek mellőzésével lefolytatott beszerzések esetében a 

kötelezettségvállalás általános szabályai szerinti felelősség érvényesül. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

X. 

 

Jelen szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben 2018. április 15-én lép hatályba.  

 

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

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

rendelet „Az európai uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzése” 

című fejezettel összhangban kell alkalmazni. 

 

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

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

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

valamint a ..../2018. ( . ) sz. határozataival módosította.  

 

Komló, 2018. március 7. 

 

 Polics József 

 polgármester 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

1. számú melléklet 

Közbeszerzési eljárásokra vonatkozó értékhatárok 

2018. évben  

 

Klasszikus ajánlatkérők 

  
Nem kötelező 

közbeszerzés 

Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti 

eljárás 

Hirdetmény közzétételével indított 

nemzeti közbeszerzési eljárás 

Közösségi értékhatárt 

elérő közbeszerzési 

eljárás 

Árubeszerzés 0 - 15.000.000 (HUF) 
 

15.000.000 - 64.135.830 (HUF) 68.655.860 (HUF)  

Szolgáltatás 0 - 15.000.000 (HUF) 
 

15.000.000 - 64.135.830 (HUF) 68.655.860 (HUF)  

Építési beruházás 0 - 25.000.000 (HUF) 25.000.000 - 300.000.000 (HUF) 300.000.000 - 1.603.395.750 (HUF) 1.723.541.680 (HUF) 

Szolgáltatási koncesszió 0 - 30.000.000 (HUF)  - 1.603.395.750 (HUF)  
  1.723.541.680 

(HUF) 

Építési koncesszió 
0 - 100.000.000 

(HUF) 
 - 100.000.000 - 1.603.395.750 (HUF) 1.723.541.680 (HUF) 

 



 

 

2. számú melléklet 
(A közbeszerzési eljárás folyamatábrája) 

 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS  

   
 
 
   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 
        nem 
 
 

      
     igen 
       
 
            nem 
         igen  
       
 
 
   
 
 

   
 
 
 

 
   
 
   
 
 
   
 
 
 

Beszerzési igény 

Közbeszerzés előkészítése 

Dokumentáció elkészítése 

Bírálóbizottság felkérése 

Becsült érték meghatározása 

Közösségi 

értékhatárok

at eléri? 

Kbt. Második Rész 

szerinti eljárás 

Nemzeti 

értékhatár

okat eléri? 

Kbt. Harmadik Rész 

szerinti eljárás 

Beszerzési 

Szabályzat 

Bontás 

Hiánypótlás kizáró okok / 

alkalmasság megállapítása 

Eredményhirdetés 

Szerződéskötés 

Megvalósítás 



 

 

 
 

16. sz. napirend 
 

Nem költségvetési szervek 2018. évi támogatása  
 
Előadó: Bareithné Benke Nikolett  alpolgármester 
 
Polics József felhívta a figyelmet, hogy az 1. számú melléklet 21. sorában a Komlói 
Polgárőr Egyesület részére a Munkacsoport által javasolt 2018. évi támogatás összege 
helyesen: 400.000,- Ft. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Bareithné Benke Nikolett megköszönte, hogy a kérelmek határidőre benyújtásra 
kerültek. Elmondta, hogy van olyan szervezet, aki nem felelt meg a támogatási 
kiírásnak, ezért elutasításra került. Tájékoztatott minden szervezetet, hogy a 
polgármesteri keretből továbbra is lehet igényelni pénzbeli juttatást.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  kiment a teremből. 
 
Jégl Zoltán elfogadja és támogatja a határozati javaslatot. Az 59 igénylő szervezetből 1 
nem felelt meg a követelményeknek. Ők a Komló Városért Alapítványnál tudnak 
pályázni. Örül, hogy a kapott támogatások összege egyenként meghaladja a 30.000,- 
forintot. Az előterjesztés mellékletéből rövid ismertetőt tartott. Reméli, hogy a civilek a 
következő évben is el tudnak számolni, valamint jövőre is pályázni fognak, mert a 
pályázati összeg jövőre is rendelkezésre áll.  
 
Pista József meglepődött, hogy a két sport szervezet 42 millió forinttal kapott többet. 
Ordas Miklós tájékoztatása alapján kiderült, hogy műfüves pálya kialakítását szeretnék 
elvégezni az alsó salakos pályán. Véleménye, hogy a műfüves pályánál fontosabb is 
akadna a városban. Arra kérte a polgármestert, hogy az új műfüves pálya technológiáját 
tartassa be. A már régebben elkészült műfüves pálya műszaki átadási jegyzőkönyvét 
pedig látni szeretné. 
 
Polics József elmondta, hogy mindenekelőtt a megtakarítást tartotta fontosnak. Az 
önkormányzat ennél nehezebb időkben is partner volt és ezután is partner lesz a civilek, 
valamint minden alapítvány és egyesület számára, mert nélkülözhetetlenek a 
településnek. A KBSK-nál 28, 5 millió forint a támogatás és 3,5 millió forint a 
növekmény, a Sport Kft.-nél 62 millió forint a működési támogatás, ahol kb. 1 millió 
forint növekmény van, tehát elenyésző. Az egyik sport egyesület a legmagasabb szinten, 
a legmagasabb működési támogatással, míg a másik a legkisebb működési (TAO) 
támogatással a megye I-ben szerepel. Hozzátette, hogy a műfüves pálya átadása emlékei 
szerint tavaly volt. Véleménye, hogy a meglévő eszközök és új létesítmények 
karbantartására figyelmet kell fordítani, mert az növeli a használati idejét. Megköszönte 



 

 

mindenki megértését, mert Komló Város Önkormányzata ebben az évben ennyi 
támogatást tud biztosítani a civilek és egyesületek részére. Igényelhető a polgármesteri 
keretből is támogatás, de a Komló Városért Alapítványhoz is tudnak pályázni azok, 
akiknek kiegészítésre van szüksége. 
Reményei szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyja azt a TOP pályázatot, 
melyben a Komlóért Egyesület 400 millió forintot nyer. Ebben külön civil szervezetekre 
került kiírásra a támogatás, melyhez megköszönte a különböző bizottságokban 
dolgozók munkáját és segítségét. Bízik benne, hogy a jóváhagyás után sok civil 
szervezet benyújtja majd a pályázatát. 
 
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: 
 

33/2018. (III.7.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az alpolgármester előterjesztésében, 
az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a nem költségvetési 
szervek 2018. évi támogatása című előterjesztést. 
 
1.) A képviselő-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére 
a táblázatban meghatározott támogatást biztosítja a 2018. évre vonatkozóan. 
 
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2018. április 30. napjáig a 
társadalmi szervezetekkel kösse meg a támogatási megállapodást a pályázatban 
megjelölt célok figyelembe vételével. 
 
Határidő:   2018. április 30. 
Felelős:   Polics József polgármester 
   Bareithné Benke Nikolett alpolgármester 
 
 

17. sz. napirend 
 

„Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához 
szükséges többletforrás biztosítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó visszaérkezett. 
 



 

 

Kérdés nem volt. 
 
Schalpha Anett elmondta, hogy örül ennek a pályázatnak, mert a bölcsődén kívül 6 
óvodát is érint a felújítás. Annak ellenére, hogy az elmúlt években nagyon sok felújítást 
hajtott végre az önkormányzat saját költségvetésből, ezekben az intézményekben, ez az 
összeg is jól fog jönni. A szilvási óvodában megtörtént a felújítás, mellyel nagyon szép, 
kimondottan gyermekközpontú és sokkal élhetőbb környezetet teremtettek a gyerekek 
számára. Hozzátette, hogy vannak még hiányosságok, melyeket a jelenlegi pályázat 
keretében pótolni tudnak. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

34/2018. (III.7.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása” tárgyú 
előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a TOP-1.4.1-15 kódszámú „Óvodák és bölcsőde 
fejlesztése Komlón” című pályázat építési beruházásaihoz kapcsolódó bruttó 
12.307.000,- Ft többletforrás biztosítását a Pályázati, előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret terhére. 

 
2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről 

a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A 
tartalék keret felszabadításának, illetve az eszközbeszerzés költségének 
átcsoportosításának jóváhagyását követően a bruttó 8.278.350,- Ft összeg 
visszapótlásáról gondoskodni kell. 

 
Határidő:   2018. szeptember 30. 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a döntés alapján az önkormányzat 12.307 
EFt-ot biztosít pluszban ehhez a pályázathoz, annak érdekében, hogy eredményt 
hirdethessen a bizottság a beérkező legkedvezőbb ajánlatot figyelembe véve. 
Benyújtásra kerülhet a 8.303 EFt átcsoportosítására irányuló kérelem, mely 
megvalósulása esetén a hét intézmény felújítása összesen plusz 4 millió forintba fog 
kerülni.  
 
 



 

 

 
18. sz. napirend 

 
INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Polics József: Interpelláció, bejelentés nem érkezett. Egy hét múlva 9 órától kezdődik a 
március 15-i ünnepség, a rendezvényre mindenkit szeretettel vár. 
A következő napirendi pontok tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt 
ülésen kerül sor. 
A polgármester a képviselő-testület nyílt ülését 18 óra 2 perckor bezárta. 
 

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


