
JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült:          Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. szeptember 27-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 11 fő képviselő, Szarka Elemér, Dezső Károly és Hegedüs Norbert 
igazoltan hiányzik, Molnár Zoltánné később érkezik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 8 perckor 
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban 
történik. 
 
A meghívóban jelzettekre figyelemmel javasolta hogy a 15) „A Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant 
érintő kártalanítás a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan” című előterjesztést az önkormányzati 
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 
 
A polgármester először a zárt ülést bocsátotta szavazásra, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Testületi munka megkezdése előtt köszöntötte Keztyűs Zsuzsa nyugdíjas óvónőt, aki a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar arany díszoklevelét vehette át, 
abból az alkalomból, hogy 50 éve szerezte meg óvónői oklevelét, és több, mint 25 éven át 
óvodapedagógusként dolgozott. 
 
Keztyűs Zsuzsa nyugdíjas óvónő 1968-ban szerezte meg diplomáját, ezután Komlóra került 
dolgozni, ahol először a Vörösmarty utcai óvodában, majd az akkori Belvárosi Óvodában folytatta 
munkáját 40 éven keresztül egészen a 2004-es nyugdíjazásáig.  
 
Végig csoportban dolgozott, ahol a művészeti nevelésre fektette a hangsúlyt. Komló város 
Munkáskórusában énekelt 25-30 éven keresztül. Tanulmányait – a soproni főiskolát kivéve – 
Komlón végezte, és tanulmányai alatt Kazinczy-díjban részesült. 
 
Ennek alkalmából a polgármester díszoklevelet nyújtott át az ünnepeltnek. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  örömét fejezte ki Keztyűs Zsuzsa köszöntése alkalmából. További jó 
egészséget, sok sikert kívánt. 
 
Polics József további kellemes nyugdíjas éveket, jó egészséget kívánt. 
 
 



1.sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került a Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a 
foglalkoztatási helyzetről, valamint a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéről szóló beszámoló. 
 
Jégl Zoltán a paksi atomerőmű bővítéséről, a szénkutatás fejlesztéséről, az Altáró úti pályázattal 
kapcsolatos vételi lehetőségről, a szénhasznosításról, a KŐKA Kft.-nél történő fejlesztésről és 
együttműködésről, valamint a Baranya Megyei befektetés-ösztönzési mintaprojektről, a bahreini 
kalifa fogadásáról és a Földtani Kutatási Központ létrehozásáról érdeklődött. 
 
Dr. Makra István Edéné szintén az energiafejlesztésről és szénhasznosításról érdeklődött. 
 
Gerencsér Ágnes a Határúti útépítés talajmechanikai problémáiról kérdezett.  
 
Mink Ern ő a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vezetőjével való egyeztetésről, a Megyei 
Fejlesztési Programról és a komlói szennyvízberuházással kapcsolatos helyreállítási munkákról 
kért tájékoztatást. 
 
Molnár Zoltánné megérkezett. A képviselő-testület létszáma 12 fő. 
 
Pálfi László a PI-ER Kft. és Art-Innova Kft. fejlesztési és együttműködési kérdéseiről érdeklődött. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  szintén érdeklődött az Art-Innova Kft. és PI-ER Kft. fejlesztési és 
együttműködési lehetőségeiről. Bővebb tájékoztatást kért Pogácsás Tibor államtitkár úrral való 
egyeztetésről. 
 
Pista József a bányásznapi visszajelzésekről kért tájékoztatást. Arról is érdeklődött, hogy Páva 
Zoltánt miért nem hívták meg a Neckartenzlingeni utazásra.  
 
Schalpha Anett az Arbasüt Kft. tulajdonosával történt megbeszélésről, valamint az Anderson 
Group Hungary Kft. bővítési lehetőségeiről szóló egyeztetésről kért beszámolót. 
 
Több kérdés nem volt. 
 
Polics József elmondta, hogy Süli János tárca nélküli miniszter úrral több esetben történt 
egyeztetés. A legutóbbi tárgyalás Pakson volt, ahol a paksi beruházásról és a hosszú távú 
együttműködésről beszéltek. Az együttműködés nem csak Komló, hanem a térség szempontjából 
is meghatározó. A miniszter úr által végzett munka összefügg az innovációs területekkel is, ezért a 
szénhez kapcsolódó témákban segítséget tud nyújtani. Arról is szó esett, hogy Baranya megye 
hogyan tud bekapcsolódni a Paks II. beruházásba, és hogyan lehet erre felkészülni, valamint 
együttműködni. A polgármester megjegyezte, hogy Süli Jánosnak Paks volt polgármestereként 
vannak tapasztalatai a városvezetésben, ami által még szorosabb lehet az együttműködés.  



Paks és a szén között összefüggés van, mert az áramtermelésben a „völgyárami” időszak alatt a 
termelés folyamatos, de nincs fogyasztás. Ilyen előfordul Pakson is és a megújuló energiák 
területén is. E tárolás összefügg a szén kérdésével és ebben az esetben egy Százhalombatta 
nagyságú beruházásban kell gondolkodni. Ez nem a ma beruházása, de a ma feladata, hogy 
készüljünk rá. Az egyeztetés összefügg a kancellár úrral, a rektor helyettes úrral, a Fónagy 
államtitkár úrral és Kaderják államtitkár úrral való egyeztetéssel. A jövő héten folytatódó 
egyeztetés a Földtani Kutatási Innovációs Központ Pécsre való telepítéséről fog szólni. Fő 
koncepciója a térségben rendelkezésre álló ásványi nyersanyagok hasznosításának műszaki, és 
gazdasági lehetőségeinek feltárása. Tulajdonképpen ez már elkezdődött az elmúlt években, mely 
feladatokra a kormány forrásokat is biztosított. Május 30-ára elkészült a Nemzeti Földtani és 
Geológiai Szakszolgálat által elkészített anyag, mely feltárja a jelenleg rendelkezésre álló 
nyersanyagokat. E feladat bázisa a pécsi egyetem lesz. A kutatásfejlesztéshez kapcsolódik a 
hulladék és a zöldenergia kérdése is, teljesen mindegy, hogy geotermiáról, napelemről vagy 
szénről van szó.  
A KŐKA Kft.-vel egy hosszú távú fejlesztésről szóló egyeztetés kezdődött el az elmúlt években, 
amely kezd konkréttá válni. A polgármester fontosnak tartja a vasút és a kődöntő megszüntetését, 
ezek kivezetése a városból szükségessé válik, ezáltal lehetőség nyílik bővíteni, szépíteni a területet. 
A kőbánya több milliárdos fejlesztést hajtott végre az elmúlt években, amelyekkel korszerűsítette a 
technológiát. Július 30-ára teljesítette a 2018. évi tervét, engedéllyel pedig 2022-ig rendelkezik. 
Jelenleg a kőbánya által folyik a tervezési munka. Vasutas, környezetvédő és speciális tároló-döntő 
szakemberek vizsgálják a Mecsekjánosi alsó hídtól kifelé vezető szakaszon Komló város 
közigazgatási területét. A tervek szerint 2019. első félévére készül el a koncepció, mely a 
későbbiekben a képviselő-testület elé kerül.  
A Baranya megyei befektetés-ösztönző projekt ügyében együttműködési megállapodást kötött 
Komló Város Önkormányzata a Baranya Megyei Önkormányzattal. Az első anyag elkészítési 
határideje szeptember 30., amely Komló befektetés-ösztönző kiajánló anyaga. E projekttel a 
munkanélküliség problémáját próbálják segíteni. A világ több pontjára eljut az anyag, ami arra is 
esélyt ad, hogy idejöjjenek a vállalkozók.  
A bahreini kalifa a Seven Hills Filmfesztiválra kapott meghívást, melynek kapcsán a polgármester 
invitálta a Komlói Hétdomb Filmfesztivál alkalmából városunkba. A polgármester elismerést 
kapott a kalifától a Hétdomb Filmfesztivál elindításáért.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Altáró utcai fürdőépület vételi ügyelete miatt várhatóan 
rendkívüli képviselő-testületi ülést kell összehívni októberben. 
A Határ úton meszes stabilizációt hajtottak végre, mielőtt a nagy mennyiségű követ kihordták. Egy 
új technológiának köszönhetően, a mérések alapján (minden rétegnél) beigazolódott, hogy erre a 
munkára szükség volt. Hamarosan megkezdődik az aszfaltozás. Megjegyezte, hogy a Munkácsy és 
Széchenyi utcában kicsit késve indul az aszfaltozás, mert két munkagép meghibásodott és javításra 
szorul.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szennyvíz beruházási munka során a gerincvezetékek kiépítésre 
kerültek, melyekre a rákötés megtörtént. A kivitelezővel való egyeztetés alapján a helyreállítási 
munkák október 31-ig befejeződnek. Kivéve a Kiss János, a Dugovics, a Bajcsy-Zsilinszky 
utcákat, mert itt az eredeti állapot visszaállítása a cél. A Hunyadi utcában az óvoda előtti területre 
aszfaltozási ígéret van október 31-ig. Állapotfelvételek készültek minden területen a régi 
állapotról, ami alapján történik a helyreállítás.  
A szennyvíztelep beruházása még nem fejeződött be és továbbra is dolgoznak azon, hogy a még 
ráköthető utcákat és meglévő hálózat rekonstrukciókat pótmunkaként elvégezzék. 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen, több település önkormányzatának és 



polgármestereinek bevonásával készült el a Megyei Fejlesztési Terv. Célja a teljesen külön álló 
megyei források kormányzati biztosítása és a gazdaságfejlesztés elindítása.  
A következő testületi ülésen kerül napirendre a Komlói Bányásznap megrendezése és 
lebonyolítása. Elmondta, hogy eddig csak pozitív visszajelzések érkeztek. A rendezvény 
szervezése során megígért egyeztetések még nem fejeződtek be a rendezvényszervezővel. Erre a 
rendezvényre elfogyott az önkormányzati keret, sem többlet, sem megtakarítás nem keletkezett. A 
vállalkozó igényli a 3-5 éves folytatást, melyről a későbbiekben tárgyal majd a testület.  
A 25 éves neckartenzlingeni testvérvárosi kapcsolat megünneplése alkalmából utazott a delegáció 
Neckartenzlingenbe. Ábel János a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a Kenderföldi 
Általános Iskola volt a kezdeményező. A delegáció többi tagját a polgármester a delegáció 
vezetőjeként hívta meg. Páva Zoltán nem kapott meghívást az utazásra, de magánemberként részt 
vehetett volna azon. Erről a polgármester Páva Zoltánnal közvetlenül is beszélt. Megjegyezte, 
hogy az ünnepség magas színvonalú volt, melyre 75 személy érkezett Komlóról.  
Az Art-Innova Kft.-vel és a PI-ER Kft.-vel fejlesztésekkel és forrásokkal kapcsolatban történt 
megbeszélés. A PI-ER Kft.-nél önkormányzati forrásból valósult meg a parkoló. Tárgyalást 
folytatott az Altáró úti ipari épület hasznosításáról is, hiszen a pályázat sikeressége már 
beigazolódott. Az Art-Innova Kft. folyamatban lévő fejlesztése folyik a Hétdomb vendéglő 
épületében.  
Az Anderson Group Hungary Kft. már egy helyiséggel többet bérel az önkormányzattól, a 
foglalkoztatási létszámot pedig 25 főre emelte.  
Az Arbasüt Kft. új tulajdonosa a Zalaco Sütőipari Zrt. Jelentős fejlesztéseket, épület átalakításokat 
tervez, és bővíteni kívánja a profilját, valamint a foglalkoztatást.  
Pogácsás Tibor államtitkár úrral az önkormányzatokat érintő kérdésekről folyt megbeszélés. A 
polgármester arról is egyeztetett, hogy több területen életpálya modell kialakítására került sor 
kormányzati támogatással. A köztisztviselői életpálya rendezése elmaradt a bérrendezéssel együtt. 
A 2019. évi költségvetés tartalmaz egy pályázható lehetőséget, amellyel saját forrásból történő 
bérfejlesztésre van lehetőség. Vannak olyan önkormányzatok ahol saját forrásból bért fejlesztettek 
a nagy adóerő képességüknek köszönhetően, sajnos Komló Város Önkormányzatának nincs erre 
lehetősége. Nálunk az adóerő képesség a legalacsonyabb kategóriában van, ami nem teszi lehetővé 
a bérek pályázati úton való rendezését, mert a bérfejlesztési pályázati kategóriák adóerő képességi 
sávba vannak sorolva. A 38000 forint feletti összeg nem lesz támogatható, de bízik abban, hogy 
lesz olyan javaslat, melynek segítségével plusz jövedelemhez juthatnak a dolgozók.  
Egyre égetőbb a városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatalapú finanszírozás kérdése. Öt évvel 
ezelőtt nagyon sok munkát közfoglalkoztatás keretében végzett el az önkormányzat. Mára a 
közfoglalkoztatottak létszámcsökkenése miatt csökkent az elvégzett munka mennyisége is. A 
feladatfinanszírozáshoz az önkormányzat nem mindig kapja meg az igényelt többletforrásokat, 
ezért sok munka elvégzését vállalkozókkal kell elvégeztetni. A Belügyminisztérium által felügyelt 
közfoglalkoztatásban folyamatosan csökken a létszám, így a megmaradó keretet a polgármester 
javasolta átcsoportosítani a városüzemeltetési feladatokra. Ennek kapcsán elkezdődött az 
egyeztetés a Pénzügyminisztériummal.  
A polgármester elmondta, hogy folyamatos a rezsicsökkentéshez kapcsolódó egyeztetés azon 
vegyes tüzeléssel fűtők segítésére, akik kimaradtak ebből a támogatásból.  
 
Pista József szerint a komlói bányásznap jól sikerült, kiemelte a pozitívumokat. Véleménye, hogy 
a polgármesternek nincs joga szelektálni a delegált tagok között. Páva Zoltánnak, mint háromszor 
választott volt polgármesternek kijárt volna a tisztelet és a meghívás.  
 



Polics József azért nem hívta meg a volt polgármestert, mert majdnem meghiúsította a 
neckartenzlingeni kapcsolatot. Hozzátette, hogy ez a kapcsolat 2010-ben a mínuszon volt. Minden 
egyéb rendezvényen az aktuális országgyűlési képviselő, a volt országgyűlési képviselő, az évekig 
vagy egy cikluson át működő polgármester kap meghívást. Ebben az esetben szelektálni kellett, 
mert sok jelentkező volt. 
 
Pista József nem értett egyet a válasszal. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen és 
1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

135/2018. (IX.27.) 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 tájékoztatókat, 
− a peres ügyekről szóló tájékoztatást, 
− a 113/2018. (VII.19.) sz. határozat módosítását – Szent Borbála Otthon Nonprofit Kft., 
− az INNO RÉGIÓ Alapítvány által kért szándéknyilatkozat aláírását, 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. szeptember 20.  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

2. sz. napirend 
 
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 
 
A könyvvizsgáló előre jelezte, hogy egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény. 
 



A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Schalpha Anett véleménye, hogy a könyvvizsgálói jelentés alapján egyértelmű, hogy a kiadási és 
bevételi előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát. A költségvetés stabil, melyre 
sorozatosan felvezetésre kerülnek a kormányzati források. Egyrészt a pályázatok sikerességének, 
másrészt a beérkező plusz forrásoknak is köszönhető a stabil költségvetés. 
 
Polics József elmondta, hogy a költségvetés elfogadása 7,2 milliárd forintos főszámmal történt 
márciusban. Mára ez a főszám, meghaladja a 8,3 milliárd forintot. Köszönhető a pályázatoknak és 
a kormányzat által a működéshez biztosított többlet forrásoknak. Ilyen kiemelkedően magas 
összeggel a költségvetés akkor rendelkezett, amikor még a kórház és más intézmények az 
önkormányzat kezelésében voltak.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 

19/2018. (IX.28.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2018. (III.8.)  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 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának rendjéről szóló 5/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. 
§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„(1) A város 2018. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:        
  a./ bevétel főösszege:  8.321.306.259 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  8.697.481.534 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):     376.175.275 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:  2.785.562.653 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  3.161.737.928 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):    376.175.275 Ft   
         
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint:        
         
  a./ bevétel főösszege:  5.535.743.606 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  5.535.743.606 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):        0 Ft   
         
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak:        
  1 személyi jellegű kiadások:            1.611.971.094
 Ft 
  2 munkaadókat terhelő járulékok:   282.594.934 Ft 
  3 dologi jellegű kiadások:            1.353.098.527
 Ft 
  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás          3.146.737.928
 Ft 
  5 speciális támogatások             0
 Ft 
  6 egyéb kiadások:             2.303.079.051
 Ft 
  7 költségvetési létszámkeretet: 285 főben állapítja meg. 
  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 500 főben állapítja 
  meg.”    
 

2. § 
 

A Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 376.175.275 Ft összegű fejlesztési hitelt kell 
felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési 
hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 260.526.699 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. „ 

 
 
 



3. § 
 

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

„6. § 
         
A költségvetés tartaléka 1.453.804.567 Ft-, melyből:     
         
  működési általános tartalék:             0  Ft  
  működési céltartalék:    1.453.804.567 Ft  
      ebből EU-s pályázatok kapcsán  

2019-re átviendő maradvány:  1.008.136.431 Ft”  
 

4. § 
 
A Kvr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(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. 

 Felhatalmazza a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és a Komló Városi 
Óvoda intézmények vezetőit, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett a 
gyermekétkeztetés üzemeltetési többlettámogatásához kapcsolódóan, jelen rendeletben 
jóváhagyott többlet dologi előirányzat terhére – amennyiben a működéshez szükséges anyagi 
és személyi feltételek maradéktalanul teljesültek – a feladathoz kapcsolódó felhalmozási 
kiadásokat vállaljanak azzal, hogy ezeknek összhangban kell lennie a többlettámogatás 
felhasználási és elszámolási szabályaival. Ugyanezen feltételeket kell alkalmazni a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás számára a bölcsőde működtetéshez 
kapcsolódóan pótlólagosan céljelleggel átadott forrás felhasználása során is.” 

 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Komló, 2018. szeptember 27. 
 
   dr. Vaskó Ernő        Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 

 
3. sz. napirend 

 
Az „Ölelkezés” emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására 
 
Előadó: Polics József polgármester 



Meghívott: Szalóki János tulajdonos 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy a Felszabadulási emlékmű készítésekor Bachmann 
professzor munkaanyagában az „Ölelkezés” szó szerepelt, ezért kapja ezt az elnevezést.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Pista József örül annak, hogy az emlékmű visszakerül az önkormányzat tulajdonába. Úgy 
gondolja, hogy Vass Dénes festési javaslatát el kellene vetni. Javaslata, hogy a városban élő 
művészektől kérjen véleményt a testület, vagy inkább a város címerét fessék fel az emlékműre. 
 
Polics József hozzátette, hogy szakemberek véleményezését fogja kérni az önkormányzat az 
emlékmű sorsát illetően. A megvásárolni kívánt terület 3 hektáros, ahol az emlékmű csak kisebb 
területet foglal el. Elképzelések már vannak, de hosszú távú lesz a megvalósítás. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

136/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, Gazdasági és településfejlesztési bizottság, és 
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján – megtárgyalta „Az Ölelkezés emlékmű és a 
hozzá tartozó földterület megvásárlására” című előterjesztést. 

 
1. A képviselő-testület településfejlesztés céljára megvásárolja a Komló Külterület 0290/6 

helyrajzi számú, „legelő és egyéb építmény” megnevezésű, 2 ha 9763 m2 nagyságú ingatlant 
841.252,-Ft vételárért.  
 

2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan tulajdonosa által az 
önkormányzattól megvásárolni kívánt Mánfa Külterület 0381 és 0380/2 hrsz.-ú ingatlanok 
vételára és a Komló Külterület 0290/6 helyrajzi számú ingatlan vételára egymással szemben 
beszámításra kerüljön. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert a Komló Külterület 0290/6 helyrajzi számú ingatlan 
megvásárlásáról szóló, az e határozatban rögzített feltételek szerinti adásvételi szerződés 
aláírására.  

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



4. sz. napirend 
 

Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán igazgató 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

137/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – 
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát biztosító Gördülő Fejlesztési 
Tervekről szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a 
alapján előírt – az önkormányzat tulajdonába tartozó víziközművekre vonatkozó, 15 éves 
időtartamra szóló – Gördülő Fejlesztési Terveket az 1-6. sz. mellékletekben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 

2. A víziközmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját forrásként a víziközmű birtoklásából 
és üzemeltetéséből befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt meghaladó fejlesztési igény 
pénzügyi fedezetéül hazai és uniós pályázati forrásból elnyert támogatások szolgálhatnak. 

 

3. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának hatósági eljárása során 
felhatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy az önkormányzat nevében és 
helyette teljes jogkörrel eljárjon, az eljárásban Komló Város Önkormányzatát képviselje. 
Felkéri a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési Terveket határidőre a 
MEKH felé az előírt módon nyújtsa be.  

 

Határid ő:  2018. szeptember 30. 
Felelős:  Csollák István cégvezető 

 

4. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervrészeinek a hatósági 
jóváhagyásához szükséges, összesen 167.800,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjak 
fedezetét biztosítja az önkormányzat 2018. évi költségvetésben szereplő egyéb dologi 
kiadások terhére azzal a feltétellel, hogy a kistérségi településekre, valamint a víziközmű 
szolgáltatóra jutó arányos díjak összegét az érintettektől be kell szedni. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről intézkedjen, valamint 
az előirányzat változást a költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át.  
 



Határid ő:  2018. szeptember 28. (igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése) 
   2018. december 31. (költségvetési rendelet módosítása) 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Polics József elmondta, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervről minden évben dönt a 
képviselő-testület. Megköszönte a Baranya-Víz Zrt. együttműködését, mely Komló városában 
példaértékű.  
 
 

5. sz. napirend 
 

Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2017. évi tevékenységéről  
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Bogyay László intézményvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József érdeklődött, hogy mi az elképzelése a Városgondnokságnak a téli munka elvégzésére, 
mivel érezhetően csökkent a közmunkások száma. Hozzátette, hogy a nyári fűnyírás is problémás 
volt az emberhiány miatt. 
 
Polics József felhívta a figyelmet, hogy a munkaügyi központ beszámolójában olvasható, hogy a 
munkanélküliek száma 93 fővel nőtt. Ennek ellenére az önkormányzat 100 fő fölött nem tudja 
feltölteni a közmunkás létszámot. A közmunkások létszáma nem éri el a 350 főt, viszont 700 fő 
regisztrált munkanélküli van a városban jelenleg. Eddig minden alkalommal sikerült munkát 
találni a szakembereknek, és a közmunkásoknak, biztosan lesz olyan feladatuk, melyet télen is el 
tudnak majd végezni. Megköszönte a Városgondnokság munkáját. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 

138/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadta Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.  
 
 
 



6. sz. napirend 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához 
történő csatlakozás 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a bizottság 5 fővel támogatta az előterjesztést. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pályázat a felsőoktatásban tanuló, illetve az érettségire készülő 
nehéz helyzetben lévő tanulókat támogatja. A pályázat november 6-ig kerül kiírásra. 
 
Mink Ern ő kiment a teremből. A képviselő-testület létszáma 11 főre változott. 
 
Polics József hozzáfűzte, hogy a hirdetések a jövő héten megjelennek és pontos tájékoztatást 
nyújtanak.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 

139/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás című előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat csatlakozzon a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához.  
 
2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati csatlakozási 

nyilatkozat megküldéséről, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírás megjelentetéséről, 
a pályázati kiírásban szereplő határidők betartásával gondoskodjon.  

 
Határid ő: 2018. október 3. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 
 
 



7. sz. napirend 
 

EFOP-1.5.2-16-2017-00028 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című 
pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Szociális és egészségügyi bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 197.515,- forintos többlet forrásról, közel 500 millió 
forintos pályázatról van szó. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

140/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
Szociális és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című 
pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása című előterjesztést. 
 
1.) A képviselő-testület jóváhagyja az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 - „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat építési beruházásához kapcsolódó bruttó 197.515.- Ft 
többletforrás biztosítását a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „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.  
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

8. sz. napirend 
 

Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához fedezet biztosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés nem volt. 
 



Mink Ern ő visszaérkezett. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy körültekintőbben kellett volna megválasztani a kamerák 
helyét a felhelyezéskor. Magasnak találja a 650.000 forintos költséget a kamerák pótlására.  
 
Pista József megjegyezte, hogy sajnos Szilvásban is ellopták a kamerát. 
 
Polics József véleménye, hogy nem a kamerák magassága a kérdés, és azok ellenére sem lehet 
elkapni az elkövetőt. Az önkormányzatnak pedig felelőssége a pótlás és az anyag költségek pedig 
megtekinthetők a Városüzemeltetési Irodán.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

141/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalásai 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához fedezet 
biztosítása” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a kenderföldi térfigyelő kamera rendszer 2 db 
kamerájának pótlásával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzését bruttó 650.000,-Ft 
bekerülési költséggel. A szükséges munkálatokkal kapcsolatban felmerülő költség 
fedezetéül a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Városi felújítási keret” 
előirányzatot jelöli meg. 
 

2.) Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést – a 
beszerzési eljárás lefolytatását követően – a nyertes vállalkozóval megkösse. 
 
Határid ő:  2018. október 31. (a vállalkozási szerződés megkötésére) 
  2018. november 30. (költségvetési rendelet módosítása) 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 

 
 

9. sz. napirend 
 

Szent Borbála Otthon villamos hálózatának teljesítmény bővítése  
 
Előadó:  Polics József polgármester 
 



A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József ismertette, hogy 391.000,- forint többletköltségről és közel 400 millió forintos 
támogatott beruházásról szól az előterjesztés. 
 
Dr. György Zóra megkérdezte, hogy az összeg miért plusz költség, hiszen ezzel előre lehetett 
számolni. Úgy gondolja, hogy az EON-nal való egyeztetések során már korábban is ki kellett 
volna, hogy derüljön. Kifogásolta, hogy az anyag csak most került a testület elé. 
 
Polics József elmondta, hogy már a pályázat benyújtásakor is számítani lehetett erre a kiadásra, de 
nem lehetett előre látni a beruházás kezdetét. Augusztus 21-én kezdődött a beruházás, ezért csak 
jelenleg került a testület elé az anyag.  
 
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: 
 
 

142/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Szent Borbála Otthon villamos hálózatának teljesítmény 
bővítése” tárgyú előterjesztést. 
 

1) A Képviselő-testület jóváhagyja a Szent Borbála Otthon villamos hálózatának 
teljesítménybővítését bruttó 391.922.-Ft bekerülési költséggel. A szükséges munkálatokkal 
kapcsolatban felmerülő költség fedezetét a 2018. évi Költségvetési rendelet 7. számú 
mellékletében szereplő „Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata” 
keret terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiviteli szerződést – a beszerzési eljárás lefolytatását 
követően – a nyertes vállalkozóval megkösse. 
 
Határid ő: 2018. október 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2) Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 



10. sz. napirend 
 

Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér) 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József ismertette, hogy az összes áramvételi helyet a rendezvények problémamentes 
lebonyolítása érdekében építik ki. 
 
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: 
 

143/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér)” 
tárgyú előterjesztést. 
 
3) A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja, hogy az „Önkormányzati intézmények 

villamosbiztonsági felülvizsgálata” előirányzat sorról 181.606,- Ft kerüljön 
átcsoportosításra az „Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér)” 
előirányzatra.  
 

4) Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

11. sz. napirend 
 

A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c. pályázat 
megvalósításához pótigény biztosítása 
 
Előadó:  Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József elmondta, hogy 381.000,- forint a pótigény összege. 



 
Pista József rövid beszámolót kért a piac és vásárcsarnok rekonstrukciójának jelenlegi helyzetéről. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  úgy gondolja, hogy ennél az előterjesztésnél szintén egy utólagosan 
felmerülő költségről és ezáltal utólagos jóváhagyásról van szó. Megkérdezte, hogy előre látható 
volt-e a pótigény szükségessége. Miért pécsi cég kapta a megbízást? 
 
Polics József elmondta, hogy az eredeti tervezési programban nem szerepelt teljes 
keresztmetszetben a gyenge áramhoz kapcsolódó tervezés. Elsősorban a bérlők részéről utólag 
merült fel a beépítés szükségessége. Nem találtak komlói vállalkozót, ezért egy pécsi céggel köt 
szerződést az önkormányzat a munka elvégzésére. Hozzátartozik, hogy nincs olyan tervezési 
szerződése az önkormányzatnak, melyet ne kellett volna kötbérrel terhelni, mert nem készültek el a 
munkák határidőre. Olyan tervek is vannak, amire nem lehet a közbeszerzési törvény által előírt 
számú tervező csapatot biztosítani. Ugyanez elmondható a kivitelezői oldalról is, mert annyira 
lekötöttek a kapacitások.  
Jelenleg elindult a speciális, tárgyalásos közbeszerzési eljárás a regisztrációs szakasz már lezárult. 
Megtörtént a hiánypótlás és eredményhirdetés. Az alapdokumentációra az ajánlattételi szakasz 
26-án kezdődött el. Pár hét múlva értékelés következik, azt követően indul a tárgyalásos szakasz. A 
beérkező indikatív ajánlatok összege jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló források összegét. 
A projekt négy szakaszra lett osztva, az első kettőre vannak jelentkezők. Az első két ütemhez 
tartozik az épület és közvetlen környezetének rendbetétele. A harmadik, negyedik ütem érinti a 
fenti, és a lenti parkolókat, melyre még nem érkezett ajánlat. Körülbelül november végére, 
december elejére várható a szerződések megkötése.  
 
Pista József érdeklődött, hogy mikor költözhetnek ki az árusok.  
 
Polics József szerint nem lehet előre megmondani. Ha megtörténik a szerződéskötés, akkor még 
karácsony előtt megkezdődhet a munka. Ha a kivitelező vállalja, hogy még karácsony előtt elkezdi 
a munkálatokat, akkor még karácsony előtt ki kell költözni. Ahhoz, hogy jövő év végéig 
befejeződjön a beruházás, legkésőbb januárban meg kell kezdeni a kivitelezőnek a munkát.  
 
Gerencsér Ágnes kiment a teremből. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

144/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok 
rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához pótigény biztosítása.” tárgyú előterjesztést. 
 



1) A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja, a TG NetCom Kft-vel kötött, a 
TOP-1.1.3-15-BA1-2016 számú pályázati konstrukcióhoz szükséges gyengeáramú kiviteli 
tervek elkészítésére vonatkozó, bruttó 381.000.-Ft összértékű szerződést. 
  

2) A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja, hogy a gyengeáramú kiviteli tervek 
elkészítéséhez szükséges bruttó 381.000.-Ft költség a 2018. évi Költségvetési rendelet 7. 
számú mellékletében szereplő Pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési keret terhére 
kerüljön elszámolásra. 
 

3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás költségvetési 
rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018.10.31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

12. sz. napirend 
 

Eragny-sur-Oise-i kiküldetés  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

145/2018. (IX.27.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület - a címzetes főjegyző előterjesztése, továbbá a Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottság állásfoglalása alapján - megtárgyalta a franciaországi Eragny-sur-Oise városba való 
hivatalos kiküldetésről szóló előterjesztést. 

 
A hivatalos kiküldött:  Polics József   polgármester 
    Bareithné Benke Nikolett  alpolgármester 
    Szarka Elemér   önkormányzati képviselő 
    Ferencz-Lőfi Lajos  gépkocsivezető 
 
A kiutazás ideje:    2018. október 31-november 3. 
 
A kiutazás költségei:  

• Napidíja: 2 nap x 4 fő x  16  EUR                128 EUR 
 

-A gépjármű költségeire, valamint váratlan       872 EUR  
kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg 



(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)  
 Összesen:         1.000 EUR 
 
A képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges előleg és valuta 
kiutalásáról gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2018. november 5. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

13. sz. napirend 
 

INTERPELLÁCIÓK,  BEJELENTÉSEK: 
 
Pista József bejelentette, hogy kilépett a Jobbik Magyarországért Mozgalomból és függetlenként 
folytatja tovább. Döntését azzal indokolta, hogy a Jobbik elvesztette politikai értékrendjét és rossz 
irányba halad. Elmondta, hogy Balczó Zoltán, a Jobbik egykori alelnöke előre jelezte, hogy nem 
fogja megszavazni, ám elutasítani sem akarta a „Sargentini jelentést”, ezért tartózkodott. Pista 
József szerint Balczó Zoltán a tartózkodásával az igen szavazatokat erősítette. A képviselő ekkor 
döntötte el, hogy kilép a pártból, mert úgy érzi, hogy a magyar emberek szenvednek kárt.  
 
Polics József felhívta a figyelmet, hogy az idősek hónapja alkalmából 28-án pénteken az Apostol 
együttes koncertje lesz a Sportközpontban. A rendezvényre minden „szépkorút” szeretettel várnak. 
Október 5-én 17 órakor az Aradi vértanúk megemlékezése kezdődik koszorúzással. Előre 
láthatólag rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására kerülhet sor ebben a hónapban. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A következő napirendi pontok tárgyalására az MöTv. rendelkezése, illetve a 
képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerül sor. 
 
Polics József a nyílt ülést 17 óra 12 perckor bezárta. 
 

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


