
JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült:        Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  2018. október 9-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 10 fő képviselő, dr. György Zóra, Gerencsér Ágnes, dr. Makra 
István Edéné, Mink Ernő, Molnár Zoltánné igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 
óra 08 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése 
hangfelvétellel és írásban történik.  
 
A polgármester napirendi pont felvételére tett javaslatot. Javasolta, hogy a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. alapszabályának módosítása című határozati javaslatot 2. napirendi pontként tárgyalja a 
képviselő-testület.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirendet az új napirendi ponttal együtt, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1.sz. napirend 
 
Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatás iránti kérelme 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József elmondta, hogy a kérelemből is látható, hogy több száz millió forintos TAO 
támogatási lehetőségre van kilátás. Megjegyezte, hogy a képviselő-testület az elmúlt évben 
már hozott egy hasonló döntést.  Jelenleg figyelembe véve a nemzetközi szereplési 
kötelezettségeket, a sporttevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében átmenetileg 
pénzforrásra van szükség. Az összeget a külföldi szereplésre tekintettel a következő 
munkanapon át kell utalni, melynek visszafizetése garantált.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
Hegedüs Norbert arról érdeklődött, hogy a sportolók kapnak-e valamilyen plusz juttatást 
ezután, és hogyan történik a külföldi szereplés finanszírozása. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jelentkezni kellett a kupában való indulásra. A 
költségvetés ekkor még másfél millió forintos mínuszt mutatott. Utólag fogják megtéríteni a 
költségeket. Hozzátette, hogy ezen a meccsen a játékvezetőkre 900.000 forintot kellett 
költeni. A kiadások egyéb díjakat, szállást, stb. foglalnak magukba. Úgy gondolja, hogy a 
múlt heti győztes szereplés után Athénban is jól szerepel majd a csapat. A kézilabda a 
Szövetség működése szempontjából nem annyira kiszámítható, mint a labdarúgás esetében. 
Megjegyezte, hogy a komlói kézilabda a legalacsonyabb költségvetésből gazdálkodik egész 
Magyarországon, ezért a TAO támogatást is sokkal nehezebb összeszedni.  



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

148/2018. (X.9.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Sport Kft-nek nyújtandó 
visszatérítendő támogatásról szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület 20.000.000,- Ft összegű kamatmentes, visszatérítendő támogatást 

biztosít a Komló Sport Kft-nek a sporttevékenység folyamatosságának biztosítása 
érdekében. 

 
2. A folyósítás időpontját 2018. október 10-ben, a visszafizetési határidejét 2018. 

november 30-ban határozza meg. 
 
3. A támogatás forrásaként a 2018. évi költségvetésbe betervezett kamat előirányzat 

maradványát jelöli meg azzal, hogy az előirányzat visszapótlásáról a támogatás 
visszatérülését követően gondoskodni kell. 

 
 
Határid ő: 2018. október 10. – támogatás folyósítására 
  2018. november 30. – támogatás visszafizetésére 
Felelős: Polics József polgármester 
  Szigeti Szabolcs ügyvezető 
 
 
 

2.sz. napirend 
 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

149/2018. (X.9.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése, valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján 
– megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítására vonatkozó 
előterjesztést. 



 
1. A képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági 

tagjainak személyes adataiban bekövetkezett változások alapján jóváhagyja az Zrt. 
Alapszabályának az Igazgatóság (VIII. 4. pontja), valamint a Felügyelőbizottság (IX. 1. 
pont) személyes adatait rögzítő pontjainak módosítását az alábbiak szerint: 
- Mayerhoff Attila lakcíme: 7300 Komló, Iskola u. 36., 
- Vincze György lakcíme: 7636 Pécs, Fenyer dűlő 66. 3a. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítására 
vonatkozó alapítói határozat kibocsátásra. 
 
Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapszabály módosításának 
cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  
 
 

Határid ő: 2018. október 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke 

 
 

3.sz. napirend 
EGYEBEK 
 
Polics József elmondta, hogy a következő időszakban rendkívüli testületi ülések 
összehívására kell számítani, a rendes testületi ülés várható időpontja november vége.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Iroda 2018. november 25. napjára tűzte 
ki a Mánfa-Komló közötti területcserével kapcsolatos népszavazást.  
Megköszönte a részvételt és az ülést 15 óra 25 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 

 
 


