
 

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

      2018. november 29-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 12 fő képviselő, dr. Barbarics Ildikó, Gerencsér Ágnes és Hegedüs 
Norbert igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 15 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
A meghívóban jelzettekre figyelemmel javasolta hogy a 23) „Barnamezős terület 
rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan 
adásvétele 2” című , a 24) „A Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosítása a 
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan” című , valamint a 25) „A Komló 2552 
hrsz.-ú ingatlan értékesítése” című, és a 26) „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele” című 
előterjesztéseket az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen 
tárgyalja a képviselő-testület. 
 
A polgármester először szavazásra bocsátotta a zárt ülés napirendi pontjait, melyet a 
képviselő-testület minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogatott. 
Majd szavazásra bocsátotta a nyílt ülés napirendi pontjait, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal szintén egyhangúlag elfogadott. 
 
Pista József jelezte, hogy a napirendek előtt szeretne felszólalni a rokkant ellátással, illetve egy 
alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban. 
 
Polics József kérte, hogy a díjátadás után vagy a beszámoló tárgyalásakor szólaljon fel a 
képviselő úr. Úgy gondolja, nem illik megvárakoztatni a meghívottakat. 
 
 
Advent közeledtével rövid ünnepi műsorral fogadta vendégeit a képviselő-testület. 
 
Polics József a testületi munka megkezdése előtt köszöntötte városunk aranydiplomásait. 
 
Csonka Miklósné Gillich Mária nyugdíjas tanárnő 50 évvel ezelőtt szerezte meg oklevelét 
magyar-ének szakon, ezért a Pécsi Tudományegyetem májusi Pedagógus napi és Díszoklevél 
Átadó Ünnepségén aranydiplomát vehetett át.  
Az általános iskolai munkáját követően 1975-től a Steinmetz Miklós Szakközépiskolában 
tanított, és vezette az iskolai kórust nyugdíjazásáig. 
Jelenleg a Főnix Kamarakórus vezetője, 1991 óta pedig rendszeresen tart jógaoktatást. Az 
ehhez kapcsolódó ismeretanyagot Budapesten, Linzben, Indiában és Thaiföldön szerezte meg. 
„Ép testben, ép lélek” hitvallása egész életét végigkíséri. 
 
Magyar Józsefné nyugdíjas tanítónő 50 évvel ezelőtt szerezte meg tanítói oklevelét, ezért 
szeptemberben a Kaposvári Egyetem tanévnyitó ünnepségén aranydiplomát vehetett át. 



1972-ben költözött Komlóra és a Kodály Zoltán Ének-zenei Tagozatú Általános Iskola 
pedagógusa volt 2002-es nyugdíjazásáig. 
Nyugdíjas éveiben két közösség – a Komlói Nyugdíjas Könyvbarátok Körének és a Komlói 
Országjárók Baráti Körének – tiszteletbeli tagja.  
 
dr. Csernavölgyi Judit a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli 
Szanatórium Egészségügyi Központ Laboratóriuma és Véradó Állomása vezetőjének, aki ez év 
szeptemberében vehette át aranydiplomáját a Pécsi Tudományegyetem díjátadó ünnepségén.  
 
A gratulációk után mindhárman megköszönték a kedves szavakat. 
 
A képviselő-testület egy perc néma felállással adózott a reggeli órákban elhunyt Kis-Pálóczi 
Ida, a volt Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökének emléke előtt. Elnökként nagyon sokat 
tett a nemzetiségért és a magyar-kárpátaljai kapcsolatok magas szintű virágzásáért.  
 
 

1. sz. napirend 
 

Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2018. évi rendezvényeiről 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Horváth Lászlóné  intézményvezető 
  Béni Gábor   egyéni vállalkozó 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottsága határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Pista József megkérdezte, hogy a pécsváradi leányvásárhoz hasonlóan fizetőssé válik-e a 
komlói bányásznapi rendezvény. 
 
Dr. Makra István Edéné véleménye, hogy a rendezvény jól sikerült, gazdag palettával 
színesítve a programsorozatot. A tér közepén elhelyezett padokkal igazi közösségi térré 
változott a helyszín. 
A lakók kérésére tolmácsolta, a zajszint jövőbeni csökkentésére irányuló igényt, mert a 
rendezvények zavarták az emberek pihenését. Kompromisszum kötésére lenne szükség, 
például éjfél után csökkentésre kerülhetne a hangerő a sportcsarnok melletti területen.  
 
Béni Gábor megígérte, hogy a jövőben erre jobban odafigyelnek. Megköszönte a lehetőséget a 
rendezvény megszervezésére, melyet pozitív élményként élt meg. Úgy érzi, hogy még egy 
rendezvénye sem zajlott le ilyen rendben, mint a komlói. Nem volt rendbontás és még hangos 
szóváltás sem. Az időjárási anomáliát sikeresen tudták kezelni, a rendezvény ideje alatt 
mindenhol csak kulturáltan szórakozó, jó kedvű emberekkel találkozott. Megköszönte a 
segítséget, külön kiemelve Horváth Lászlóné és dr. Vikor László segítségét.  
 
Polics József úgy gondolja, hogy Komló esetében a rendezvény ingyenes lesz. Ez a kérdés még 
nem aktuális. Jelenleg az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi a rendezvény támogatását. 
 
Pista József gratulált a vállalkozónak. Elmondta, hogy a környezetében csak pozitív 
véleményeket hallott a rendezvényről.  
 



Szarka Elemér megjegyezte, hogy az „Ízek utcája” szervezése során rugalmasan kezelte a 
vállalkozó a felmerülő problémákat. A helyszínek felcserélésével több hasznos terület alakult 
ki, a tér átlátható és látványos volt. Egyetértett azzal, hogy a zajszint magasra sikeredett. 
Véleménye, hogy egy szerethetőbb és élvezhetőbb rendezvényt sikerült megszervezni. 
Köszönet a komlói intézményi, és hivatali vezetésnek, valamint a rendezvényszervezőnek. 
Támogatja a szerződés meghosszabbítását. 
 
Jégl Zoltán véleménye, hogy a színpad áthelyezése jó ötletnek bizonyult és a zenét valóban 
mindenhonnan jól lehetett hallani. A szombati vihar alkalmával bebizonyosodott a fix pavilon 
rendszer megbízhatósága, csak egy sátrat és egy hűtőt borított fel a szél. Ijesztőnek hatott a 
sportcsarnokba történő pánikszerű berohanása az embereknek. A biztonságra hívta fel a 
rendezvényszervező figyelmét azért, hogy a jövőben a pánik elkerülhető legyen.  
 
Béni Gábor elmondta, hogy a kiürítési tervükben a sportcsarnok nem szerepelt, mint 
menekülési hely. A biztonsági szolgálattal hangosbemondón keresztül irányították az 
embereket a helyes irányba. A probléma az volt, hogy a sportcsarnok ajtaja nyitva volt, ezért 
oda tömörültek az emberek. A jövőben a sportközpont üzemeltetőjével egyeztetésre kerül sor 
ebben az ügyben. 
 
Polics József örült a pozitív véleményeknek és a változtatásoknak. Hozzátette, hogy az időjárás 
is kegyes volt, mert igazodott a rendezvényhez, leszámítva a szélvihart. 
 
Kérdés és további vélemény nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

164/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A képviselő – testület – a polgármester előterjesztése alapján, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló a Komlói 
Bányásznapok 2018. évi rendezvényeiről” tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komlói Bányásznapok programjairól 
szóló beszámolót, és köszönetét fejezi ki a szervezőknek a rendezvények sikeres 
lebonyolításáért. 
 

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Eszperantó téri, Városház téri és a 
Sportközpont-Buszpályaudvar közti parkoló területén megrendezett programok 
lebonyolításáért a rendezvényszervezőnek. A vállalkozó cég a szerződésben foglalt 
feladatokat maradéktalanul teljesítette.  

 
 

2. sz. napirend 
 

Komlói Bányásznapok 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 négy éves szerződés megkötésére kerül sor a 
vállalkozóval a hosszú távon folytatható komlói rendezvényszervezés érdekében. 
 
Jégl Zoltán megkérdezte a vállalkozót, hogy milyen jelentősebb beruházást szeretne 
végrehajtani a következő évben ahhoz, hogy a Komlói Napok rendezvénysorozata sikeresebb 
legyen. Mihez szükséges az előszerződés, melyet a várossal kíván megkötni, és mennyire köti a 
vállalkozót, vagy akár a várost.  
 
Több kérdés nem volt. 
 
Béni Gábor tájékoztatta a testületet, hogy egy rendezvény felépítéséhez először is egy sikeres 
rendezvényt kell szervezni. Ahhoz, hogy minél több ember értesüljön a rendezvényről, ki kell 
alakítani egy jó marketinget és szponzorokat kell bevonni. Konkrétan egy turisztikai attrakciót 
kellene végrehajtani, hogy minél szélesebb körben megismerhessék a várost és minél többen 
meglátogassák a rendezvényt. Úgy gondolja, hogy a komlói lakosok már ismerik és szeretik a 
rendezvényt, ezért a környező településekkel is meg kell ismertetni és regionális szintre kell 
emelni. 
 
Dr. György Zóra a 2. határozati pontban foglaltakat „tág” megfogalmazásnak érzi. 
Véleménye, hogy keretek közé kell szabni, mert a rendezvény sikeressége esetén egyre 
nagyobb költségeket is jelenthet.  
 
Pista József támogatja a szerződést. Véleménye szerint kell a négy év ahhoz, hogy kiforrja 
magát a rendezvény. Biztos abban, hogy a jövő évi rendezvény még színvonalasabb lesz. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Polics József elmondta, hogy a saját költségek 4,6 millió forintra vannak beállítva. Idén 10 
millió forinttal járult hozzá a rendezvényhez az önkormányzat, jövőre pedig 1 millió forinttal 
csökkenni fog az összeg. A színpadi és technikai dolgok eddig is kordában voltak tartva, bízik 
benne, hogy jövőre is így lesz. A jelenleg meglévő technikákkal lehet előre négy éves 
szerződést kötni, így a kockázat már a másik félnél van. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat a 
saját költségeibe bele fog férni, és megfelelő feltételeket tud biztosítani a rendezvény 
lebonyolításához.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

165/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete- a polgármester előterjesztésében, és a 
bizottságok véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Bányásznapok 
városközponti rendezvényeinek lebonyolításáról szóló előterjesztést. 
 



1.)  A Képviselő-testület támogatja, hogy Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 
Béni Gábor 7773 Villány Baross G. utca 17. szám alatti egyéni vállalkozóval határozott 
idejű, 4 éves vállalkozói szerződést kössön a 2019-2022 években tartandó „Komlói 
Bányásznapok” belvárosi helyszínein megrendezésre kerülő rendezvények 
megszervezésére, arculat kialakítására és lebonyolítására.  

 
2.)  A szerződéskötés főbb kereteit a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
- a vállalkozói díj bruttó 4.400.000,- Ft / év amelyet minden évben oly módon fizet a 

megrendelő, hogy tárgyév március 31-ig a díj 50%-át, majd a rendezvény után, a 
vállalkozó által készített beszámoló leadását követő 5 napon belül a fennmaradó 
50%-át utalja át vállalkozó részére; 

- a vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a szerződés teljesítésébe, és jogosult 
szponzori, támogatói bevételeket szerezni, valamint a rendezvényen résztvevő 
árusoktól, vendéglátósoktól, egyéb vállalkozóktól bérleti, részvételi díjakat 
beszedni; 

- a vállalkozó a kapcsolódó városi programok lebonyolítását a szerződés teljesítése 
során segíti és rendszeresen egyeztet a megrendelővel; 

- a vállalkozó ingyenesen jogosult a rendezvény területének használatára (Eszperantó 
tér, Bem utca Pécsi út és a buszpályaudvar közötti szakasza, ideértve a Bem utcáról 
megközelíthető zúzottköves parkolót is, továbbá a Városház tér); 

- megrendelő vállalja a rendezvényhez szükséges színpadi-, fény-, és hangtechnika, 
valamint a személy- és vagyonvédelem biztosítását saját költségén; 

- a szerződésben szükséges rögzíteni, hogy a vállalkozó a rendezvényen adott profil 
kapcsán legfeljebb mennyi árust, vendéglátóst vagy egyéb résztvevőt vonhat be, 
valamint a vállalkozó jogosult a rendezvényen résztvevő vendéglátósok számára 
külön feltételeket előírni (arculat, megjelenés, árusítható áruk körének 
meghatározása). 

 
3.)  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a szerződéskötés nem tartozik a 

közbeszerzési törvény hatálya alá az összeghatárokra tekintettel, egyben mentesíti a 
Közösségek Házát az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának alkalmazása alól, és 
felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a vállalkozóval fenti feltételek alapján 
polgármesteri-, jegyzői, valamint az előírt pénzügyi ellenjegyzés mellett közvetlenül 
szerződést kössön. 

 
4.)  A Képviselő-testület a Komlói Bányásznapok megrendezéséhez szükséges forrásokat 

a 2019-2022 évben az alábbiak szerint vállalja biztosítani: 
 
- a szerződés teljes időtartamára a tárgyévi költségvetésben a Közösségek Háza 

intézmény részére 4.400.000,- Ft/év vállalkozói díjat, és ezen felül a rendezvényhez 
szükséges színpad- és fénytechnika, valamint a személyes vagyonvédelem 
költségére további, évi 4.600.000,- Ft- többlet dologi előirányzatot hagy jóvá. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az éves költségvetések összeállításakor a fenti tételeket 
vegye figyelembe. 

 
Határid ő:  2018. december 15. a szerződés megkötésére 
Felelős:    Horváth Lászlóné Közösségek Háza igazgatója a szerződés megkötésére, 

Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző a költségvetés összeállítása során a források    
tervezésére 



 
3. sz. napirend 

 
DDKK konzorciumi megállapodás (TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés”) 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Amrein István DDKK Baranya Megyei Szolgáltatási Központ vezető 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Szarka Elemér örül annak, hogy konzorciumi megállapodásra kerül sor, mellyel szorosabb 
együttműködés várható a központtal. A közlekedésfejlesztéshez a MÁV-nak is kedvező a 
hozzáállása. A buszpályaudvar átépítésével egy fontos területe szépül meg a városnak, ami 
közel található a kórházhoz, templomhoz, iskolához, valamint a színházhoz stb. Elképzelése, 
hogy a területen szolgáltató központként (piac és kereskedelem) működik majd a pályaudvar. 
Megemlítette, hogy a Munkácsy Mihály utca felújításával két új buszmegálló is bekapcsolásra 
kerül a tömegközlekedésbe, ami szintén örömteli esemény.  
 
Molnár Zoltánné kiment a teremből. 
 
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: 
 

166/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint  a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „DDKK konzorciumi megállapodás (TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés”)” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító 
számú „Komlói buszpályaudvar és környzetének közlekedésfejlesztése” 
megnevezésű projektbe a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a mellékelt 
konzorciumi megállapodás szerint konzorciumi tagként belépjen Komló Város 
Önkormányzat mellé. Felhatalmazza továbbá a képviselő-testület a polgármestert a 
konzorciumi megállapodás megkötésére a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ 
Zrt.-vel. 
 

2.) A képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat tuladjonában lévő 531/2 hrsz-ú 
ingatlan közös osztatlan tulajdonba történő egyesítését a Dél-Dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt. tulajdonában álló 531/1 hrsz-ú ingatlannal, és utasítja a jegyzőt, hogy a 
konzorciumi megállapodásnak megfelelően intézkedjen az ingatlan 
változásbejegyzéséről. 

 



3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a konzorciumi partner- és az ezzel 
kapcsolatos változásokról a szükséges bejelentést megtegye a támogató szervezet 
felé. 

 
Határid ő:  2018. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Polics József megköszönte az együttműködést és a hozzájárulást a konzorciumi tagnak. Bízik 
abban, hogy a megkezdett egyeztetéseknek és a megállapodásnak köszönhetően a beruházás 
megvalósulhat.  
 
 

4. sz. napirend 
 
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés 
módosítása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Dohány Zoltán irodavezető 

 Amrein István  vezető 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Molnár Zoltánné visszaérkezett a terembe. 
 
Polics József megjegyezte, hogy e napirendi pont összefügg a Munkácsy Mihály utcai 
fejlesztéssel. Az előterjesztésben elírásra került az új menetrend életbe lépésének dátuma, mely 
helyesen 2019. február 1. 
 
Pista József rövid beszámolót kért Amrein Istvántól a helyi személyszállításról. 
 
Dr. György Zóra véleménye, hogy a bevezetésre kerülő 57-es járat esetében a Mecsekfalui úti 
buszmegálló kiesik. Kérdése, hogy ez nem fog-e problémát okozni.  
 
Amrein István  elmondta, hogy az előterjesztést, mint munkaanyagot küldték meg az 
önkormányzat részére. A jelenlegi és a jövő évi tervezett járatok szerepelnek benne. Az 5-ös 
buszjárat munkaanyagában pirossal aláhúzva, kiemelve szerepelnek az új járatok. A 
jelenlegihez képest oda irányban Dávidföld felé 8 járattal, visszafelé 7 járattal lesz több az 
eljutási lehetőség. 
Körtvélyesbe is nő az eljutási lehetőség száma, valamint a bevezetésre kerülő 57-es járatot is 
ehhez próbálták igazítani. Fontos szempont volt a pécsi helyközi járatokhoz való csatlakozás. 
Szabadnapokon ez a járat 2 plusz járatot jelent Körtvélyes irányába és visszafelé. 
 
Polics József kiegészítette, hogy munkaszüneti- és szabadnapokon összességében több járatot 
indítanak, ami érinti a kökönyösi, a dávidföldi és a körtvélyesi városrészt. Hozzátette, hogy a 
megtett kilométer két nap alatt 100 km-rel csökken, ami célként szerepelt, valamint ennek okán 
sikerült megnyerni a támogatást. A Mecsekfalui út alsó szakaszán lévő buszmegállónál nagyon 
kevés utas mozgás volt tapasztalható. Azonban itt is meg lesz a csatlakozási lehetőség, csak 
150-200 méterrel többet kell gyalogolni, mint eddig. Az 57-es járatot érintő új menetrend 



bevezetése azért csak 2019. február 1. napjától vezethető be leghamarabb, mert a 
használatbavételi engedélyezési eljárás 2018. november 30-án kezdődik. Amíg nincs 
használatbavételi engedély a buszmegállókra, addig nem lehet elindítani a buszjáratokat.  
 
Pista József kielégítőnek találta a választ. Kérte az utasokat, ha valamilyen probléma adódik a 
járatokkal kapcsolatban, azt jelezzék mindenképpen. Észrevételt lehet tenni a képviselők felé, 
az önkormányzat felé, vagy a DDKK komlói központjában. 
 
Schalpha Anett köszönetét fejezte ki az útfelújítás és a menetrend módosítása miatt. 
Elmondása szerint az ott lakók már sokszor jelezték felé a problémát, ami ezzel megoldódik.  
 
Jégl Zoltán jelezte, hogy a mecsekfalui utolsó közmeghallgatás alkalmával felmerült az igény 
a faluban közlekedő járatok sűrítésére a meglévő 4 járat mellé. Kérte, hogy a következő 
utasszámlálás és az azt követő javaslatok megérkezésekor vegyék figyelembe Mecsekfalu 
lakosságának igényét. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mecsekfalui buszjárat módosítása december 
9-én lép hatályba. Több járat lesz a hétvégéken Kökönyös, Dávidföld és Körtvélyes 
vonatkozásában, csak különböző mértékben. A 2019. május 1-i menetrend bevezetésével a 
munkanapokon induló buszjáratok kerülnek módosításra. Ehhez részletesebb felmérésekre és 
újabb utasszámlálásra lesz szükség, annak érdekében, hogy kihasználva legyenek a nem csúcs 
idejű időszakok is. Csúcsidőben egyértelműen 100 %-os kihasználtságról lehet beszámolni az 
elmúlt hetekben történő utasszámlálások alapján. Az új út építésével, valamint az 57-es járat 
bevezetésével még jobban kihasználható lesz a személyszállítás.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

 
 

167/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslata figyelembevételével – megtárgyalta az 
„Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés 
módosítása” című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező új menetrendet elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződést módosító megállapodás 
aláírására.  
 
Határid ő: 2018. december 21. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a járatvonalak módosításából adódó 
menetrend változásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg, kiemelten 
kezelve az utazóközönség időben megfelelő tájékoztatását.  



 
Határid ő: 2019. január 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkanapokon végzendő kiegészítő 
utasszámlálást követően - a szolgáltató ezen napokra elkészített szakmai állásfoglalását 
figyelembe véve - a menetrend második körös módosítására terjesszen be javaslatot a 
képviselő-testület 2019. februári rendes testületi ülésére, annak érdekében, hogy a 
módosított menetrend 2019. május 1. napjával hatályba léphessen. 
 

 Határidő: 2019. február 28. 
 Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Polics József módosító javaslata, hogy a 11. számú, Étkezési normával kapcsolatos döntések 
meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása című napirendet 5. számú napirendként tárgyalja 
meg a képviselő-testület a meghívottakra tekintettel.  
 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

5. sz. napirend 
 
Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, 
valamint a szociális gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Fodor Péter  vezérigazgató   
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Szociális és Egészségügyi bizottság, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletmódosítást és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Pista József felkérte a vezérigazgatót, hogy indokolja meg az áremelési kérelmét.  
 
Fodor Péter tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy két árkomponensből tevődik össze a 
közétkeztetés díja. Az egyik a nyersanyagnorma, melyből vásárolják a nyersanyagot. A másik 
komponense a közbeszerzésből adódó vállalkozói díj, amiből kifizetésre kerül az áram, a 
munkáltatói költségek, bérek, járulékok, egyebek. Indoklásában elmondta, hogy a 
nyersanyagnormák rendezésére utoljára 2015-ben került sor. Kalkulációik szerint 5%-os 
emelésre van szükség, mely fedezetet nyújt az áremelkedések kompenzálására. A Központi 
Statisztikai Hivatal inflációs adatai alapján az infláció alacsony, mert a különböző 
közszolgáltatási díjak nem emelkednek. Ugyanakkor a nyersanyagok ára és a bérnövekmény 
begyűrűzik a szakmai inflációba, ami itt kb. 3-4 %-os. Láthatóan már emelkedett a 
nyersanyagok ára, és az idei termés adatok, illetve a jelenlegi tendenciák alapján még tovább 
fog növekedni. A következő egy évben nem terveznek újbóli emelést, csak a különbséget 
szeretnék érvényesíteni annak érdekében, hogy a közétkeztetés továbbra is magas színvonalon 
és a törvényi előírásoknak megfelelően történjen. Egy gyermekre körülbelül 1.000,- forintot 



fog jelenteni a 100 %-os térítés esetében. Kérte, hogy fogadja el a képviselő-testület a díjak 
emelését. 
 
Mink Ernő kiment a teremből. 
 
Pista József véleménye szerint jól látható a zöldség és gyümölcs árának emelkedése, ezért 
egyetért az emeléssel.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Polics József véleménye, hogy az önkormányzat a MEVID Zrt.-vel megfelelő 
együttműködéssel dolgozik együtt. A két fél segíti egymást annak érdekében, hogy a 
felnövekvő generáció minél jobb ellátást kapjon. Felhívta a figyelmet arra, hogy sokan kérik az 
ingyenes étkeztetést, de mégsem veszik igénybe az adott szünidei időszakban és nem 
fogyasztják el az igényelt ételt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

20/2018. (XI.30.) számú rendelet 
 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS 
ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL  

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

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

1. §  
 

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

 
2. § 

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

3. § 
 

Ez a Rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 



Komló, 2018. november 29. 
 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 

1. sz. melléklet a 20/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 
„7. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
1. Bölcsődei gondozási díj 

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

 
1.2.1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 2.235, Ft 

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

2. Bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díja 
 

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

2.2.1 napra jutó gyermek étkeztetés intézményi térítési díja:   
Normál 100%-os étkeztetés esetén: 421,- Ft/nap + ÁFA 
Diétás 100%-os étkeztetés esetén: 552,- Ft/nap + ÁFA 

 
2.3.Alkalmazott ebéd:  319,- Ft/nap + ÁFA 

 
2. sz. melléklet a 20/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

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

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

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

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

Ellátási formák   
Óvoda   

Tízórai 84 110 
Ebéd 200 263 

Uzsonna 84 110 
Általános Iskola (1-4. évfolyam)   

Tízórai 84 110 
Ebéd 263 341 

Uzsonna 84 110 



Általános iskola (5-8. évfolyam)   

Tízórai 84 110 
Ebéd 294 383 

Uzsonna 84 110 
Középfokú intézmények   

Reggeli 158 205 
Ebéd 315 410 

Vacsora 210 273 
 
 
Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 
 
 
A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium köznevelési intézményben fizetendő téritési díjak 
 

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

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

Óvoda   
Reggeli 105 137 
Tízórai 84 110 
Ebéd 200 263 

Uzsonna 84 110 
Vacsora 168 221 

Általános iskola (1-4. évfolyam)   
Reggeli 158 205 
Tízórai 84 110 
Ebéd 263 341 

Uzsonna 84 110 
Vacsora 210 273 

Általános iskola (5-8 évfolyam)   
Reggeli 158 205 
Tízórai 84 110 
Ebéd 294 383 

Uzsonna 84 110 
Vacsora 210 273 

Szakiskola   
Reggeli 158 205 
Tízórai 95 126 
Ebéd 315 410 

Uzsonna 95 126 
Vacsora 210 273 

 
Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák 

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



 
168/2018. (XI.29.) sz. határozat 

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

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

köznevelési intézményekben a nyersanyagnorma összegét 2019. január 1. napjától az 1. sz. 
mellékletében részletezettek szerint állapítja meg. 

 
Határid ő: 2019. január 1.  
Felelős: Polics József polgármester 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



6. 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. 
 
Mink Ernő visszaérkezett. 
 
Polics József köszöntötte Lóránt Ákos urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, és felkérte, 
hogy tartsa meg beszámolóját a 2018. november 25. napján megtartott helyi népszavazásról. 
 
Lóránt Ákos a Komló és Mánfa település közötti területcserével kapcsolatban 2018. november 
25-én megtartott helyi népszavazás lebonyolításáról és eredményéről tájékoztatta a 
jelenlévőket. 
 
A Komló és Mánfa települések között tervezett területcserével kapcsolatos helyi népszavazás 
tartására 2018. november 25. napján került sor. A helyi népszavazáson kizárólag a 
területcserével érintett területen bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgárok voltak 
jogosultak részt venni. 
 
Mánfán a szavazóköri névjegyzéken szereplő 4 főből 3 fő jelent meg a szavazás napján a 
szavazóhelyiségben.  
A szavazatösszesítést követően a mánfai HVB megállapította, hogy 3 leadott érvényes 
szavazatból 3 „igen” szavazat mellett a helyi népszavazás érvényes és eredményes, az érintett 
mánfai választópolgárok támogatják a területcserét. 
 
Komlón a szavazóköri névjegyzéken szereplő 34 főből 22 fő jelent meg a szavazás napján a 
szavazóhelyiségben.  
A szavazatösszesítést követően a komlói HVB megállapította, hogy a 22 leadott érvényes 
szavazatból 9 „igen” és 13 „nem” szavazat mellett a helyi népszavazás érvényes és eredményes, 
azonban az érintett komlói választópolgárok nem támogatják a területcserét. 
 
Jogszabály alapján „lakott területrész átadása esetén az ott lakó választópolgárok - helyi 
népszavazással kinyilvánított - többségi támogatása szükséges a megállapodáshoz”.  
Mindezek alapján megállapítható, hogy a helyi népszavazások eredményét figyelembe véve, a 
képviselő-testületek nem jogosultak területcserére vonatkozó megállapodást kötni.  
 
Jégl Zoltán megköszönte a részletes beszámolót. Mivel a területcsere nem jön létre, 
megkérdezte hogyan tovább. 
 
Pista József arról érdeklődött, hogy a Roma Holokauszt és a Roma Gyilkosságok 
emlékhelyének kialakítása miért maradt ki a beszámolóból 
 
Mink Ern ő a szilvási rekortán sportpálya használatáról érdeklődött, valamint a Petőfi tér 
rehabilitációjának kivitelezőivel való tárgyalásról kérdezett. 
 



Schalpha Anett a Kodály Zoltán Általános Iskola megépítését követő fejlesztésekről 
érdeklődött. 
 
Dr. Makra István  Edéné a dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselővel történt egyeztetésről 
kérdezett. 
 
Dezső Károly  a német befektetőkkel, valamint a Biokom vezetőivel való megbeszélésről 
érdeklődött.  
 
Több kérdés nem volt. 
 
Polics József a népszavazással kapcsolatban elmondta, hogy a mánfai oldal szívesen 
csatlakozna Komlóhoz, a komlói oldal viszont nem szeretne csatlakozni Mánfához. Volt, aki 
döntését azzal indokolta, hogy nem akar város helyett egy községhez tartozni. Ebben az esetben 
az már nem szerepelt a mérlegelési szempontok között, hogy mennyire lesz jó a városnak, vagy 
a községnek. Takács Zsolt polgármester úrral folyamatos egyeztetés zajlik, hiszen a két 
képviselő-testületnek egyértelmű szándéka volt több kérdés rendezésére, melyek szabályozásra 
kerültek az általuk aláírt megállapodásban. Ebből a megállapodásból csak a területcserét nem 
lehet végrehajtani, így a többit egy külön megállapodásban lehet rendezni. A jelenlegi 
jogszabályi előírások szerint egy éven belül nem lehet népszavazást ugyanabban a témában 
kiírni. Ha egy év után pozitív döntés születne az 2025. január 1. előtt nem lép hatályba. 
Folytatódnak az egyeztetések a két testület között és ha megállapodás születik, akkor újabb 
döntést kell hozni. 
 
Pista Józsefnek válaszolta, hogy a Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról című napirend 
előterjesztésében csak arról készül beszámoló, ami már megtörtént. A határozatban eleve 2019. 
március 15-i határidőt állapított meg a képviselő-testület, ezért körülbelül az áprilisi, vagy a 
májusi ülésen lehet az eseményről beszámolni. Az emlékkő elhelyezésének kapcsán minden 
képviselő meghívást fog kapni. 
 
A rekortán sportpálya átadás-átvétele megtörtént, de már több probléma is adódott. 
Megemlítette, hogy a kapun lévő zárat széttörték, több helyen cigaretta csikket dobtak el, nem 
vigyáznak a pálya épségére. A vagyonkezelésbe adásról egy hete döntött a testület, ahol 
meghatározott olyan szempontokat, melyeket üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni. A 
szabályzat készítése folyamatban van. Úgy véli, hogy a téli időszakban nem valószínű, hogy a 
pálya használatára nagy igény lenne. Reggel 6 órától este 6 óráig mindenki szabadon 
használhatja a pályát, csak a két időszak között lesz zárva. Újabb kamera felszerelését végezték 
el a napokban, mellyel talán megelőzhető lesz a rongálás, vagy a nem rendeltetésszerű 
használat.  
 
Dohóczki Péter úrral a beruházásról folyt egyeztetés, melynek ünnepélyes átadására december 
7-én kerül sor. Szóbeli megállapodás alapján az udvar és a belső környezet befejezési határideje 
2019. februárja, és az oktatás kapuját az Egyházmegye finanszírozza. A pályázatok úgy 
kerültek benyújtásra az útfelújításokra, hogy azok jövőre elkészülhessenek. Az önkormányzat 
pályázatában bár a Templom tér szerepel, de az elképzelés szerint a Bem utca és a Kossuth 
Lajos utca felőli, óvodát és iskolát körülvevő kerítés környékét és annak közelében a 
közterületet is felújítják. A Kossuth Lajos utcai járda megújításának és az iskolához kapcsolódó 
Bem utcai parkoló és útszakasz felújításának beruházása az árajánlat fázisában van. Az 
Egyházmegyével folyamatos az egyeztetés és az árajánlat alapján dönt arról, hogy milyen 
százalékban vesz részt a beruházásban. Hozzátette, hogy átadott pénzeszköz formájában 



gondolkodnak, de még pénzügyi egyeztetés nem történt. Ha sikerül megállapodni, akkor a 
tervek szerint a 2019. szeptemberi iskolakezdésre ezen területek rendbetételét az önkormányzat 
vállalja. A Bajcsy-Zsilinszky utcai felújítással egy időben szeretnék ezt a munkát is elvégezni. 
 
Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő úrral havonta történik egyeztetés. Jelenleg az aktuális 
parlamenti és önkormányzatot érintő kérdésekről, valamint a környezetvédelmi törvény 
bányászati részét érintő kérdésekről, az aktuális pályázatokról, a jövő évi nagyrendezvények 
támogatási lehetőségeiről egyeztettek. Korábban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
már támogatott rendezvények, mint például a KASZT és a filmfesztivál előkészítése 
megkezdődött. Megkezdték a felkészülést a jövő évi önkormányzati választásokra.  
 
A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel való egyeztetés alkalmával szóba került a hulladékszállítási díj 
és az ebből fakadó elmaradások kérdése. Elmondta, hogy nem csak a magánszemélyeket érinti, 
hanem Komló Város Önkormányzatát is. Várhatóan december 5. körül érkeznek a számlák, 
halasztott fizetési határidőkkel. Arról még nincs hír, hogy négy negyed évre, vagy öt negyed 
évre szóló csekkek érkeznek-e. Megjegyezte, hogy tavaly július 1-je óta nem volt számlázás.  
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. tulajdonos a Városgazdálkodási 
Zrt.-ben. Azzal, hogy tavaly július 1-től a közszolgáltatási feladatok ellátása a Dél-Kom 
Nonprofit Kft.-hez került, azáltal a VG Zrt. gazdálkodása nem vált stabilabbá. Az árbevétel a 
Dél-Komnál jelenik meg és az önkormányzati cég, mint alvállalkozó teljesít, ezért több 
probléma is adódott. A VG Zrt. 1,5 forint/l összeget kapott hulladékdíjként. Az összeg 
visszamenőlegesen emelésre került 2 forint/l díjra, amellyel a hulladékszállításra vonatkozó 
kérdés rendeződött.  
 
A német befektetőkkel egy páncélszekrényeket gyártó cég komlói telephelyének kialakításával 
kapcsolatban folyt egyeztetés. Önkormányzatunk saját tulajdonú telek hiányában csak a 
közvetítésben tud segítséget nyújtani. Jelenlegi állapot szerint az adásvételi szerződés 
decemberben kerül aláírásra. 
 
A Petőfi tér rehabilitációjának kivitelezőivel megkötésre kerültek a vállalkozói szerződések. A 
környéken az útlezárásokat próbálják összehangolni, hogy minél zökkenő mentesebb legyen a 
közlekedés. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki óvja a felújított területeket, tiszteljék az 
elvégzett munkát és a létrehozott értékeket. Megjegyezte, hogy Komló város honlapján 
megtekinthetők a látványtervek, valamint tájékozódni lehet a városban történő fejlesztésekről. 
A környéken 188 parkoló építését tervezik, kiépítésre kerülnek a hiányzó közművek, csapadék 
elvezető csatornák, járdák. A Petőfi téri régi nyilvános WC földalatti területén víztározó 
kialakítására kerül sor, aminek segítségével öntözik majd a parkosított területet.  
 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
  



169/2018. (XI.29.) 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, 
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót, 
− a PSZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 

intézmény felújításához kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatokról szóló tájékoztatót, 
− az EFOP-2.4.2-17 – Lakhatási körülmények támogatása című pályázathoz kapcsolódó 

együttműködési megállapodás aláírásáról szóló tájékoztatót, 
− a 2018. november 25. napján megtartott helyi népszavazásról szóló beszámolót,  
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 
− Lóránt Ákos a Helyi Választási Bizottság elnökének a 2018. november 25. napján 

megtartott helyi népszavazásról és annak eredményéről szóló beszámolóját. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határid ő: 2018. november 21.  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

7. sz. napirend 
 
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén   könyvvizsgáló   
 
Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény, valamint a határozati javaslat 
módosítására irányuló polgármesteri javaslat. 
 
A költségvetési rendeletmódosítás 3/a számú mellékletének 12. pont második sorában 
szereplő „működési támogatás” szöveg helyesen „működési tartalék”. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 
határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett (Fidesz Frakció): Elmondható, hogy a város működése stabil. Az eddigi 
években a kormányzat különféle támogatásokat nyújtott, melyre idén is számítunk. A Fidesz 
Frakció nevében elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, valamint a rendeletmódosítást. 
 
Kérdés, 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: 

21/2018. (XI.30.) 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:  8.370.530.797 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  8.760.033.040 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):    389.502.243 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:  2.875.928.387 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  3.265.430.630 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):    389.502.243 Ft   
         
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint:        
         
  a./ bevétel főösszege:  5.494.602.410 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  5.494.602.410 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):            0 Ft   
         
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak:        
  1 személyi jellegű kiadások:            1.600.317.314
 Ft 
  2 munkaadókat terhelő járulékok:   288.056.197 Ft 
  3 dologi jellegű kiadások:            1.302.174.770
 Ft 



  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás          3.260.430.630
 Ft 
  5 speciális támogatások             0
 Ft 
  6 egyéb kiadások:             2.309.054.129
 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 389.502.243 Ft összegű fejlesztési hitelt 
kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés 
működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 195.281.574 Ft többlet 
támogatás elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel 
tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére a 5.000.000 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 1.427.093.226 Ft-, melyből:     
         
  működési általános tartalék:             0  Ft  
  működési céltartalék:    1.427.093.226 Ft  
      ebből EU-s pályázatok kapcsán  

2019-re átviendő maradvány:     989.269.032 Ft”  
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Komló, 2018. november 29. 
 
   dr. Vaskó Ernő        Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a javasolt módosítással együtt, 
melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



170/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságok javaslatainak, valamint a könyvvizsgáló 
véleményének figyelembevételével – a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 

 
I. 

 
1. A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (18) bekezdésében foglalt 

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

 
A./ Amennyiben a kiegészítő működési  támogatási  kérelem  teljes  összegben 

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

 
B./ Amennyiben   nem  kerül  jóváhagyásra,   illetve  leutalásra  önkormányzatunk  

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

 
C./ Amennyiben  a  költségvetésben  szereplő  összegnél  alacsonyabb  összegű  

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

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

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

 
3. Amennyiben az 1. és 2. sz. határozati pont végrehajtását követően átcsoportosítható 

előirányzat és likvid fedezet áll rendelkezésre, úgy annak a terhére felhatalmazza a 
polgármestert elsődlegesen az utófinanszírozott pályázati tételek bevétel hiányában 
történő rendezésére, másodlagosan a Barnamezős terület rehabilitációja Komló 
belterületén TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 sz. pályázathoz kapcsolódó ingatlan 
adásvétel hitel folyósítás hiányában történő részbeni vagy teljes kiegyenlítésére, 
amennyiben ez a tényleges hitelfelvételt nem veszélyezteti.  

 



4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak 
végrehajtásáról az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számoljon be.  

 
II. 

 
1. A 2019. évi költségvetési rendelet tervezési munkáinak megalapozása érdekében a 

képviselő-testület utasítja a jegyzőt, illetve az érintett intézményvezetőket a 
költségvetés bázis szemléletű tervezésére. 

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

jogszabályi változásokon alapuló szerkezeti változásokat és szintrehozásokat át kell 
vezetni, különös tekintettel az ágazati bérfejlesztések, a minimálbér és a garantált 
bérminimum, valamint a szociális hozzájárulási adó változására. 
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ágazati bérfejlesztésből nem részesülő 
munkavállalók bérének felzárkóztatása, a munkavállalók megtartása és az üres 
álláshelyek feltöltése érdekében többlet forrást kell biztosítani az érintett intézmények 
részére. 
Alapelvként rögzíti, hogy függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum 
változásától és annak finanszírozásától a fent említett munkavállalói kör esetében az 
őket foglalkoztató intézmények költségvetésében a nem finanszírozott hányadnak 
megfelelő összegű támogatást továbbra is fenntartja annak érdekében, hogy a megemelt 
garantált bérminimum és minimálbér feletti differenciálás lehetőségét fenntartsa. 
Amennyiben az érintett dolgozói körben finanszírozás változás keretében a bértábla 
változásától függetlenül kerül sor központi intézkedésre, úgy a beérkező többlet 
támogatás fenti forráson felül differenciált általános bérfejlesztés forrásául szolgál. 
A központi forrás megszerzése érdekében a képviselő-testület szándékát fejezi ki a 
köztisztviselői illetményalap megemelésére vonatkozóan.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy fentiek figyelembevételével a költségvetés I. fordulós 
tárgyalása során tegyen javaslatot a probléma kezelésére. 
 

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

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

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

6. Az első fordulós tervezetben a működési pénzeszköz átadásokat a 2018. évi terv szinten 
kell szerepeltetni azzal, hogy az esetleges többletigényeket be kell mutatni. 
 

7. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan gondoskodni kell a céltartalékok, különös 
tekintettel a peres ügyekre és a pályázatokra. 
 



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

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

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

III. 
 
1. A 2018. év zárása során az elszámolási kötöttségek figyelembe vételével törekedni kell 

az áthúzódó saját forrás terhére biztosított pályázati önerők maradványként történő 
átvitelére a 2019. évi fejlesztések megalapozása érdekében. 
 

2. A képviselő-testület a jelen rendeletmódosítás keretében a közterületi 
hulladékgyűjtőkhöz kapcsolódó többlet forrást biztosítja, egyúttal egyetért azzal, hogy 
a 2019. évi költségvetés összeállítása során ezt a többletet a Városgondnokság 
intézmény költségvetésében szintrehozás keretében szerepeltesse.  
 

3. A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a hó- és síkosság mentesítési feladatokra 
a Városgondnokság költségvetésében bázisként betervezett előirányzat a 
megnövekedett költségek miatt várhatóan már a 2019. január 1-től 2019. április 15-ig 
terjedő időszakban felhasználásra kerül. Ennek következtében a teljes éves 
feladatellátáshoz szükséges többlet jóváhagyásáról a 2019. évi költségvetési rendelet 
első fordulós tárgyalása során dönteni kell. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy azon projektek esetében ahol 
a tárgy évi teljesülés nagyobb mint az eredetileg tervezett, ott a többlet kiadás fedezetét 
a belső finanszírozási arányok megtartása mellett, a 2019. évre átviendő pályázati 
tartalék terhére részben, vagy egészében biztosítsa az előirányzat-változások 
visszamenőleges átvezetése mellett. 
 

5. A Gazdasági Ellátó Szervezet és Komló Városi Óvoda felhatalmazást kap arra, hogy 
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás és az ahhoz kapott kiegészítő támogatás 
jelen rendeletmódosításban felszabadított maradványát a támogatás felhasználási 
szabályainak figyelembevételével a működést nem veszélyeztetve a feladathoz 
kapcsolódó felhasználási kiadások céljára használja fel utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett összhangban a 19/2018. (IX.29.)  sz. rendelet 4. §-ában 
foglaltakkal.  
 

6. A 2019. évi költségvetés megalapozása érdekében a képviselő-testület elrendeli a 2018. 
évi támogatás elszámolását veszélyeztető tartalékok képzését az intézményi 
költségvetésekben. A tartalékolásra fenti szempontnak megfelelő dologi jellegű kiadás 
megtakarítással kell sort keríteni. 

 
7. Az 1. pont szerinti rendelkezés az intézmények költségvetését és azok tárgyévi 

finanszírozását nem érinti. A megtakarítást intézményi maradvány formájában kell 
átvinni a 2019. évre. A maradvány felhasználásáról a képviselő-testület előzetesen a 



2019. évi költségvetés tárgyalásakor, véglegesen a 2018. évi zárszámadási rendelet 
elfogadásakor dönt. 

 
8. Az 1. és 2. sz. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a képviselő-testület a GESZ, a 

Városi Óvoda, a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, valamint a József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény szabad még előzetes 
kötelezettségvállalással nem terhelt dologi előirányzatainak felhasználását felfüggeszti 
azzal, hogy azok terére az év hátralévő részéig csak a polgármester előzetes 
hozzájárulásával lehet további kötelezettséget vállalni. 
 

Határid ő: 2018. december 30. a tárgyévi költségvetés érintő intézkedésekre 
2019. február 28. a beszámolásra, visszamenőleges módosításra és a 2019. évi 
költségvetés tervezésére 

Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Polics József örült az egyhangúlag elfogadott szavazatoknak. Az eredeti költségvetésben 7,2 
milliárd forint szerepelt, a jelenlegi módosítással 8,3 milliárd forint szerepelt a bevételeknél. 
Bízik benne, hogy év végéig még pozitívabb irányba változhat a költségvetés. Rendkívüli 
önkormányzati támogatásra kérelmet nyújtott be az önkormányzat 195 millió forint összegben, 
mely még nem került elbírálásra. A Belügyminisztérium türelmet kért a beadott vis maior 
pályázatokra, ezekről visszajelzés nem érkezett. Benyújtásra került a több, mint 200 millió 
forint összegű útfelújítási igény, amire remélhetőleg decemberben lehet számítani.  
 
 

8. sz. napirend 
 
A piac működéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József érdeklődött, hogy az átmeneti piacot bérli-e az önkormányzat.  
 
Polics József elmondta, hogy az átmeneti piac bérlésére szándéknyilatkozatot adott az 
önkormányzat. A kivitelezői vállalkozási szerződések aláírásához kapcsolódóan kerültek 
meghatározásra azok az időintervallumok, amikor ezek a szerződések hatályba lépnek. A 
hatályba lépéssel egyidejűleg lép életbe a fizetési kötelezettség, melynek időpontja körülbelül 
2019. januárra várható és havonta 200-250 ezer forintra tehető. Ugyan ez vonatkozik a piacon 
belüli bérlőkre is. Bízik benne, hogy december közepéig aláírásra kerül a vállalkozói szerződés 
és január 7-én átadásra kerülhet a munkaterület.  
 
Szarka Elemér véleménye, hogy körültekintően kell eljárni az ideiglenesen másik telephelyre 
történő költöztetéskor és a piac napokon is. Ugyanis egy veszélyes útkanyar húzódik az adott 
terület előtt. Ötletként felvetette, hogy az utat kézi- vagy lámpás irányítással kellene ellátni, a 
biztonságosabb közlekedés érdekében. Javasolta, hogy a hídtól az útszélén készüljön járda, 
hogy a gyalogosoknak ne kelljen a főúton közlekedni.  
 



Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József az építkezés miatt már gondolt a forgalom elterelésére. A piacon hajnali 4 órától 
kb. 12 óráig van a csúcsidőszak. Rendőrség, polgárőrség 100%-os igénybevételére lesz 
szükség. A járda építés szerepel a tervben. Bízik benne, hogy balesetmentesen fogjuk 
átvészelni ezt az időszakot.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal elfogadta és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

22/2018. (XI.30.) sz. rendelet 
A piac működéséről szóló 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a piac működéséről szóló 9/2017. (III. 
10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

 
„(1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Komló város közigazgatási területén 3652/2 helyrajzi 

szám alatt található épületre és a hozzá tartozó piac területre (a továbbiakban: piac). 
 

2. § 
Hatályát veszti a rendelet 1. § (3) bekezdése. 

3. § 
 
Ez a rendelet 2019. január 7. napján lép hatályba. 
 
Komló, 2018. november 29. 
 

  dr. Vaskó Ernő      Polics József 
címzetes főjegyző      polgármester 
 

9. sz. napirend 
 
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, 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: 

23/2018. (XI.30.) sz. rendelet 
 

A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL 
KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 

 30/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adók megállapításáról és a 
helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) rendeletének 
(a továbbiakban: Rendelet) 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„29. § 
 

(1) Az adóbevételek minél hatékonyabb beszedése érdekében, az adóterv teljesítése esetén 
kéthavi illetménynek megfelelő összegű érdekeltségi juttatásban részesülnek az 
adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők, valamint az önkormányzati adóügyi hatáskör 
címzettjei. A kifizetés fedezete a feltárt és adóév során beszedett adóhiányokból, 
valamint a beszedett adótartozásokból számított összeg. 

 
(2) Időarányosan kell figyelembe venni az (1) bekezdés alapján járó érdekeltségi juttatást, 

amennyiben a köztisztviselő ez irányú jogviszonya nem érte el adóév során a 12 
hónapot, vagy egybefüggően harminc napot meghaladó időszakot töltött táppénzen 
vagy fizetés nélküli szabadságon. 

 
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerint számított érdekeltségi juttatást adóévet követő év március 

31-ig kell kifizetni a kifizetéskor vagy a köztisztviselői jogviszony megszűnésekor 
érvényes havi illetmény alapulvételével.  

 
(4) Értelmező rendelkezés e § alkalmazásában: 
 

1. Adóterv: adóév során a költségvetési számla javára az egyes adónemek, késedelmi 
pótlék, mulasztási bírság, adóbírság és végrehajtási költség jogcímén átutalt 
összbevétel, és az önkormányzati adóhatóság év végi zárási összesítőjének - előbbi 
jogcímekből számított - helyesbített folyó évi terhelésének legalább 90 %-os aránya.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2018. november 29. 

 
     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 



 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy adóemelés és adócsökkentés nem lesz. A 
rendszerben történő átállások és az utóbbi években bekövetkezett jogszabályi, valamint 
gazdasági változások miatt a belső érdekeltségi rendszerhez kapcsolódó szabályok kerültek 
módosításra.  
 
 

10. sz. napirend 
 
Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 
rendelet elfogadása, valamint döntés a pályázat kiírásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 

A polgármester javaslatot tett az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság ülésén 
elhangzottakra tekintettel a mellékelt rendelettervezet 5 § (7) bekezdésének módosítására az 
alábbiak szerint:  
 
(7) A kérelmet benyújtó szervezetek támogatására a polgármester javaslata alapján a 
képviselő-testület munkacsoportot hoz létre, melynek vezetője az alpolgármester, tagjai a 
bizottsági elnökök, továbbá ezen felül legalább egy fő települési képviselő.  
A munkacsoport személyi összetételére vonatkozóan a képviselő-testület egyedi döntést 
hoz a pályázat kiírásával egyidejűleg.   
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a rendelettervezetet a módosítással együtt tárgyalta, a rendeletet elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 

24/2018. (XI.30.) sz. rendelet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  ÁLLAMHÁZTARTÁSON  KÍVÜLRE  NYÚJTOTT 

TÁMOGATÁSAIRÓL 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

 A rendelet célja 
1. § 

 
(1) Komló Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) elismeri és támogatja azt a 
tevékenységet, amelyet a városban működő önszerveződő közösségek, a civil szervezetek és 



cégek a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy és bűnmegelőzés, illetve egyéb társadalmilag 
hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak.  

 
Értelmező rendelkezések 

2. §  
E rendelet alkalmazásában: 
 
nem költségvetési szerv: mindazon jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, amely 
nem tartozik a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2011. évi CXCV. 7. 
§-ában meghatározott költségvetési szervek közé, továbbá e Rendelet 3. pontja tekintetében 
bármely, az Alaptörvénnyel összhangban működő személyegyesülés és a természetes személy. 
 
 

A rendelet hatálya 
3. § 

 
(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed a pályázati úton, valamint egyedi döntés alapján nyújtott, 
államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásra. 
 
(2) A rendelet hatálya a költségvetési évet megelőző év március 1. előtt nyilvántartásba vett 
olyan komlói vagy – megyei működési terület esetén – Baranya megyei székhellyel rendelkező, 
illetve országos működési területű nem költségvetési szervekre terjed ki, melyek/akik a sport, 
kultúra, ifjúság, egészségügy területén Komló városában társadalmi célból hasznos 
tevékenységet folytatnak.  

2. Nem költségvetési szervek támogatása 
 

4. § 
 
(1) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében „nem költségvetési szervek 
támogatása” megnevezéssel határozza meg azon költségvetési előirányzatokat, amelyek terhére 
támogatás adható.  
Nem költségvetési szervek támogatása keretösszeg terhére támogatás nyújtható a költségvetési 
évet megelőző év március 1. előtt bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi személyiséggel 
rendelkező nem költségvetési szerv részére.  
 
(2) Támogatás pályázati kiírása alapján, benyújtott kérelemre adható az 1. §-ban meghatározott 
cél megvalósítását szolgáló, a szervezet tevékenységi körébe tartozó program 
megvalósításához.  

Pályázati eljárás 
5. §  

 
(1) A támogatásra vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról a Képviselő-testület a tárgyévet 
megelőző év októberi rendes ülésén, de legkésőbb tárgyév november 30. napjáig dönt. 
 
(2) A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemei: 

a) a pályázat kiírójának megnevezése, 
b) a pályázat célja, 
c) a pályázat benyújtására jogosultak köre, 
d) a pályázat tartalmi elemei, 
e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölése, 



f) a pályázati nyomtatványok elérhetősége, igénylésének módja, 
g) a pályázat benyújtásának módja, helye, határideje, 
h) a hiánypótlás lehetősége, határideje, 
i) a pályázat elbírálásának rendje, határideje, 
j) az eredményről történő értesítés módja, határideje, 
k) az elszámolható költségek köre és az elszámolás módja, határideje, és 
l) az ellenőrzés módja. 

 
A pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell közzétenni.  
 
(3) A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei: 

a) a pályázó megnevezése, székhelye, levelezési címe, adószáma, bírósági nyilvántartásba 
vétel száma, a nyilatkozattételre jogosult személy neve, aláírási címpéldánya, 
elérhetősége, 

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezése és a pályázó számlaszáma, 
c) az igényelt támogatás célja, a felhasználás módja és az igényelt összeg, és 
d) a pályázati cél megvalósításának időpontja. 

 
(4) A támogatás iránti kérelemnek, pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) Az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, hogy a kérelmezőnek köztartozása nincs, a 
korábbi évi támogatásokkal kapcsolatos elszámolt, és nem áll csőd,- felszámolási- 
végelszámolási eljárásról alatt. 

b) A 2. számú melléklet szerint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Knyt.) meghatározott 
összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot. 

c) Pályázati felhívás esetén a pályázati felhívásban meghatározott egyéb 
dokumentumokat, adatokat. 

(5) A támogatási kérelmeket tárgyév január 15. napjáig kizárólag postai úton Komló Város 
Alpolgármesterének címezve lehet benyújtani. 

A döntés előkészítése során a kérelmet vagy pályázatot benyújtó által megadott adatokat 
ellenőrizni kell a rendelkezésre álló közhiteles elektronikus nyilvántartásokban. 

(6) A benyújtott kérelem alapján a döntéshozatal során előnyben részesíthető az a szervezet,  
a) amely az előző évben támogatásban részesült és azzal elszámolt,  
b) amely a városi nagy rendezvényekhez (Európa Nap, Komlói Napok – Bányász Nap, 

Borbála Napok) kapcsolódó tevékenységet végez, 
c) amely legalább 25 taggal, illetve támogatóval rendelkezik, vagy 
d) amely a város határain túlnyúló jelentőségű rendezvényeket szervez a város területén. 

 
(7) A kérelmet benyújtó szervezetek támogatására a polgármester javaslata alapján a képviselő 
testület munkacsoportot hoz létre, melynek vezetője az alpolgármester, tagjai a bizottsági 
elnökök, továbbá ezen felül legalább 1 fő települési képviselő. A munkacsoport személyi 
összetételére vonatkozóan a képviselő-testület egyedi döntést hoz a pályázat kiírásával 
egyidejűleg.  
 
(8) A munkacsoport által tett javaslat, valamint az illetékes bizottság véleményének 
figyelembevételével a képviselő-testület a támogatási kérelmekről a tárgyévi márciusi rendes 
ülésén dönt. A képviselő-testület csökkentett összegű támogatást is megállapíthat, illetve 
forráshiány miatt elutasíthatja a kérelmet.  



A támogatott pályázókkal a polgármester tárgyév április 30-ig szerződést köt. Amennyiben a 
pályázó április 30. napjáig a szerződést nem írja alá, úgy a részére megállapított támogatási 
összeg a képviselő-testület külön döntése alapján más pályázó számára megállapítható.  
Az elszámolásokat a következő év január 15. napjáig kell benyújtani.  

(9) A támogatottat a támogatói döntés meghozatalától számított 15 napon belül értesíteni kell a 
támogatás eredményéről. A támogatásról szóló döntés alapján a támogatottal támogatási 
megállapodást kell kötni, amely tartalmazza az elszámolás határidejét, rendjét.  

(10) Támogatás kizárólag Támogatott nevére szóló bankszámlára történő átutalással 
folyósítható.  

Az elszámolásra vonatkozó rendelkezések 
6. § 

 
(1) Támogatott a támogatás megítélését követő év január 15. napjáig szakmai és pénzügyi 
beszámolót készít az alábbiak szerint:  

a) Támogatott a támogatás felhasználását bemutató szakmai beszámolót nyújt be a 3. sz. 
melléklet szerint. 

b) Támogatott a támogatás felhasználásra vonatkozóan pénzügyi összesítő táblát nyújt be 
a 4. sz. melléklet szerint. A pénzügyi összesítő mellé csatolni kell a támogatás 
felhasználását igazoló Támogatott nevére kiállított záradékolt számlák/számviteli 
bizonylatok hitelesített másolati példányát. 
- Záradékolni  az eredeti számviteli bizonylaton az alábbi szöveg szerint kell:: 

„Elszámolva …….. Ft a nem költségvetési szervek …. évi támogatása terhére”. A 
záradékolt számla másolatot a Támogatott képviselőjének hitelesíteni kell. 

- A hitelesítés során a számlán az alábbi szöveget szükséges szerepeltetetni „a 
másolat hiteles, az eredetivel mindenben megegyező”, valamint a Támogatott 
képviselőjének aláírásával és dátummal szükséges ellátni. 

      c.) Támogatott a reprezentációs költségek elszámolásához köteles a 6. sz. melléklet 
szerinti nyilatkozatot benyújtani.  

  
(2) Két évre kizárt a támogatásokból az a nem költségvetési szerv, amely az előző évi 
támogatással határidőn túl vagy nem az elszámolás szabályainak megfelelően számolt el, 
továbbá ha a támogatást csak részben vagy egyáltalán nem használta fel. Támogatott a fel nem 
használt támogatási összeget az elszámolási határidőt követő 15 napon belül köteles 
visszafizetni Támogató részére.  
 

3. Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatás 
7. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott 
céltartalék előirányzat felhasználására hatalmazza fel a polgármestert.  

(2) A polgármesteri keret terhére nyújtandó támogatásra a költségvetési évet megelőző év 
március 1. előtt nyilvántartásba vett nem költségvetési szervek és természetes személyek is 
jogosultak az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint. Természetes személyek részére nyújtott 
támogatás esetén a támogatás összege tartalmazza a magánszemélyt terhelő adó-és járulékot is.  

(3) A szervezetek által benyújtott támogatás iránti kérelemnek, pályázatnak tartalmaznia kell: 



a) Az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, hogy a kérelmezőnek köztartozása nincs, a 
korábbi évi támogatásokkal kapcsolatos elszámolt, és nem áll csőd,- felszámolási- 
végelszámolási eljárásról alatt. 

b) A 2. számú melléklet szerint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Knyt.) meghatározott 
összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot. 

(4) A benyújtott támogatás iránti kérelem alapján a polgármester dönt a támogatás 
megítéléséről. A megítélt támogatás felhasználására vonatkozóan a polgármester a 
Támogatottal megállapodást köt.  

(5) Támogatás kizárólag Támogatott nevére szóló bankszámlára történő átutalással 
folyósítható. Ez alól különösen méltányolható esetben magánszemély részére nyújtott 
támogatás esetén felmentés adható.  

(6) Támogatott a támogatás megítélését követő év január 15. napjáig a támogatás felszanálására 
vonatkozó pénzügyi beszámolót készít Támogató részére. A pénzügyi beszámoló mellé 
csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló Támogatott nevére kiállított záradékolt 
számlák/számviteli bizonylatok hitelesített másolati példányát 
- Záradékolni az eredeti számviteli bizonylaton az alábbi szöveg szerint kell: „Elszámolva 
…….. Ft a nem költségvetési szervek …. évi támogatása terhére”. A záradékolt számla 
másolatot a Támogatott képviselőjének hitelesíteni kell. 
- A hitelesítés során a számlán az alábbi szöveget szükséges szerepeltetetni „a másolat hiteles, 
az eredetivel mindenben megegyező”, valamint a Támogatott képviselőjének aláírásával és 
dátummal szükséges ellátni. 
- Támogatott a reprezentációs költségek elszámolásához köteles az 5. sz. melléklet szerinti 
nyilatkozatot benyújtani.  
 
(7) Polgármesteri keret terhére nem részesülhet támogatásban az a nem költségvetési szerv, 
amely 
- a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását a megadott határidőig nem nyújtotta be, 
vagy 
- a nem költségvetési szervek keretösszeg terhére 100.000 Ft-ot meghaladó összegű 
támogatásban részesült. Ettől a polgármester különösen indokolt esetben eltekinthet.  
 

4. A Képviselő-testület egyedi döntése alapján nyújtott támogatás 
8. § 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének terhére kérelem alapján további 
támogatást nyújthat, melynek célja elsősorban – de nem kizárólagosan – a helyi kulturális, 
ifjúsági, egészségügyi és sportélet fejlesztése, valamint egyéb társadalmi célból hasznos 
nyilvános tevékenység folytatása. 

(2) A megítélt támogatásra vonatkozón az Önkormányzat a Támogatottal megállapodást köt, 
mely megállapodásban kerülnek meghatározásra a támogatás felhasználására vonatkozó 
elszámolási szabályok és határidők, valamint a Támogatottat terhelő kötelezettségek.   

5. Záró rendelkezések 
9. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2018. november 29. 



 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
  címzetes főjegyző       polgármester 
  

1. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat 
 
A (pályázó/ kérelmező) szervezet neve:    …………………………………………………. 
Címe: ………………………………………………………. 
Képviselőjének neve:   ……………………………………………… 
 
1.            Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek köztartozása nincs, továbbá 
csőd-és felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 
 
2.            Nyilatkozom, hogy a Komló Város Önkormányzatától kapott korábbi, lejárt 
határidejű támogatásokkal elszámoltam. 
 
3. Hozzájárulok, hogy a Támogató, valamint a döntéshozatalban érintett személyek az 
adataimat, valamint az általam képviselt szervezet adatait a döntéshozatalhoz szükséges módon 
és mértékben kezelje.   
 
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
 
Kelt: 
 
 

 Aláírás/Cégszerű aláírás 
  



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
 
A Pályázó neve:  ………………………………………………………. 
 
Címe:   ………………………………………………………. 
 
Képviselőjének neve:  ………………………………………………………. 
 
Nyilvántartásba vételi okirat száma:  ………………………………………. 
 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:   ………………………………. 
 
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
            1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az …pont alapján 
 
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
            1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az …pont alapján 
 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
 
Kelt: 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
  



3. sz. melléklet 
Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére 
 
 
 
Támogatott szervezet neve, címe: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Képviselőjének neve, címe, elérhetősége: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Támogatás összege:………………………………Ft. 
 
 
Támogatás felhasználásáról szakmai beszámoló: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
K o m l ó,…….………………………………. 
            Tisztelettel: 
 
 
        ……………………………….. 
         Képviselő aláírása 
 

 



4. sz. melléklet 

Pénzügyi beszámoló a ……. évi nem költségvetési szervek támogatásáról 

Támogatott szervezet: 
Megítélt támogatás összege: 
 
Sorszám Számla 

kiállítója 
A számla 
száma 

Támogatáshoz 
elszámolni kívánt 
összeg 
(számlán szereplő 
összeg) 

Megjegyzés (támogatás 
felhasználásának rövid 
leírása) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Komló, ………………… 
 
 
            
        képviselő aláírása 



5. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
 
A (pályázó/ kérelmező) szervezet neve:    …………………………………………………. 
Címe: ………………………………………………………. 
Képviselőjének neve:   ……………………………………………… 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás terhére történő 
reprezentációs költségek elszámolása esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény által előírt adó-és járulékfizetési kötelezettségemnek eleget tettem.  
 
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Kelt: 
         Aláírás/Cégszerű aláírás 
 
 
Polics József a jelenlegi munkacsoport személyi összetételén nem kíván változtatni, de 
javasolta, hogy a határozati javaslat egészüljön ki az alábbiak szerint: 
 
„Bareithné Benke Nikolett alpolgármester, a bizottsági elnökök, valamint Gerencsér Ágnes 
képviselő a beérkező támogatási kérelmek alapján készítsen javaslatot a nem költségvetési 
szervek keretösszegének felosztására.” 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a munkacsoport személyi összetételéről szóló javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

171/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sport bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet elfogadása, valamint döntés a 
pályázati kiírás elfogadásáról című előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.  
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás megjelentetéséről, 
valamint közzétételéről gondoskodjon.  
 
3.) A képviselő-testület munkacsoportot hoz létre, és felkéri Bareithné Benke Nikolett 
alpolgármestert, a bizottsági elnököket, valamint Gerencsér Ágnes képviselőt, hogy a beérkező 
támogatási kérelmek alapján készítsen javaslatot a nem költségvetési szervek keretösszegének 
felosztására. 
 
 



Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Polics József polgármester  
 
 

11. sz. napirend 
Sportrendelet elfogadása  
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 

25/2018. (XI.30.) sz. rendelet 
a sportról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a sportról szóló 
2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el:  

1. A rendelet célja 

1. § 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvénnyel összhangban meghatározza az önkormányzat helyi 
sporttal kapcsolatos feladatait, valamint a feladat ellátás érdekében biztosított támogatások 
kereteit.  

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatály kiterjed: 

a) A Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő 
sportlétesítményekre, azok fenntartóira és működtetőire, 

b) az Önkormányzat közigazgatási területén található intézményekre, 
c) a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevő állampolgárokra, 
d) az Önkormányzat által alapított sportfeladatot is ellátó profitorientált gazdasági 

társaságokra, egyéb szervezetekre, 
e) továbbá a komlói székhellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású vagy alapítású 

sportfeladatot ellátó intézményekre, profitorientált gazdasági társaságokra, társadalmi 
szervezetekre, társulásokra és magánszemélyekre is, ha velük az Önkormányzat 
sportfeladat ellátására támogatási vagy feladat-ellátási szerződést köt. 

 
3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

3. § 



(1) Az Önkormányzat feladatai a sportról szóló törvényben foglaltakkal összhangban: 
a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása 

és megvalósítása, melynek során a helyi sportszervezetek képviselőivel együttműködik, 
b) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése, 
c) az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek megteremtése, 
d) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés, 
e) az élsport és a versenysport támogatása, 
f) az utánpótlás nevelése, támogatása, fejlesztése, 
g) közreműködik a sport népszerűsítésében, 
h) részt vesz az iskolai és diáksport, szabadidősport és fogyatékosok sportja, valamint a 

helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, és 
i) elősegíti az egészséges életmód feltételeinek megteremtését.  

 
4. Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának struktúrája 

4.§ 

(1) A képviselő-testület dönt a város: 
a) sportkoncepciójáról, 
b) sportrendeletéről, 
c) az éves önkormányzati sporttámogatási összegek meghatározásáról, és 
d) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és a közterületi sportpályák 

fenntartásáról, működtetéséről, felújításáról, új létesítmények építéséről. 
 
(2) Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság: 

a) véleményezi a város sportkoncepcióját és sportrendeletét, valamint azokat rendszeresen 
felülvizsgálja, és javaslatot tesz a módosításaikra, 

b) javaslatot tehet az éves költségvetési rendelet sporttámogatási keretösszeg 
meghatározására, és 

c) kapcsolatot tart a városban működő helyi sportszervezetekkel, megismeri a 
sportszervezeteknél rendelkezésre álló hosszú távú fejlesztési terveket.  

 
5. Az Önkormányzat sportfeladatainak finanszírozása és sporttámogatási rendszere 

5. § 
 
(1) A Képviselő-testület a helyi sport közvetlen és közvetett támogatására fordított összeg 
nagyságát anyagi tehervállaló képességére figyelemmel az éves költségvetési rendeletében 
határozza meg. 
 
(2) Az Önkormányzat a sportfeladatokat, valamint a sport tevékenységet végző szervezeteket a 
Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 
rendeletében, valamint az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint támogatja.  

(3)Az Önkormányzat a sportfeladatok finanszírozását, valamint a sportlétesítmények, 
sportpályák fejlesztését, korszerűsítését, építését pályázati úton elnyert összegekkel, és a 
működtetésben részt vevő szervezetek vagy azok pályázatainak támogatásával is segíti.   

(4) Az Önkormányzat támogatást elsősorban működési, kivételes esetekben, egyedi döntés 
alapján meghatározott egyéb felhasználási célra nyújthat.  
 
 
 
 



6. Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei 

6. § 
(1) Az Önkormányzat a sportfeladatok ellátásának részletes kereteit a sportkoncepcióban 
határozza meg. 
 
(2) Az Önkormányzat az I. sz. függelékben meghatározott, Komló városában található 
sportlétesítmények útján törekszik a sportkoncepcióban rögzítettek megvalósítására.  
 

7. Záró rendelkezések 

7.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
Komló, 2018. november 29. 
 

     dr. Vaskó Ernő       Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 
 



I. sz. függelék  
Komló városában található sportlétesítmények 

 
Sportlétesítmény megnevezése Cím, helyrajzi szám Tulajdonos Fenntartói/üzemeltetési 

forma 

Komló Városi Óvoda Körtvélyesi 
Tagóvodájában található tornaterem  

7300 Komló, Nagyszántó u. 10. 
1521/51 hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 

 
Komló Városi Óvoda Gesztenyési 
Tagóvodájában található tornaszoba 

 
Komló, Rózsa u. 9. 
213 hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 

Komló Városi Óvoda Kökönyösi 
Tagóvodájában található tornaszoba 

Komló, Jó szerencsét utca 1. 
1181 hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 

Komló Városi Óvoda Szilvási 
Tagóvodájában található tornaszoba 

Komló, Függetlenség u. 30. 
3801. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 

Szilvási Általános Iskolában található 
tornaterem 

7300 Komló, Függetlenség u. 32. 
3798. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 
Határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződés 

Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási 
Általános Iskolájában található tornaterem 

7300 Komló, Május 1. utca 13. 
3729/1. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 
Határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződés 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános 
Iskolájában található tornacsarnok 

7300 Komló, Bányász u.1. 
1164. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 
Határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződés 

Kenderföld-Somági Általános Iskolában 
található tornaterem 

7300 Komló, Gagarin u. 4. 
3490/1. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 
Határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződés 

Komlói Egységes Gyógypedagógiai, 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola és Kollégium 
intézményben található tornaterem  

7300 Komló, Tompa Mihály u.14. 
3105/8 hrsz. 

Magyar állami tulajdon Pécsi Tankerületi Központ 



Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 
Általános Iskola és Óvodái intézményben 
található tornacsarnok és tornaterem 

7300 Komló, Templom tér 1-2. 
512. hrsz. 

 
Magyar Katolikus Egyház 
Pécsi Egyházmegye 
 

 
Magyar Katolikus Egyház 
Pécsi Egyházmegye 
 

PSZC Komlói Szakgimnázium, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
intézményben található tornaterem 

7300 Komló, Vájáriskola utca 1. 
1165 hrsz. 

Komló Város Önkormányzat NSZFH- Pécsi Szakképzési 
Centrum 
határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződés 

PSZC Komlói Szakgimnázium, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
intézményben található tornaterem 

7300 Komló, Alkotmány u. 2.  
3818. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat NSZFH- Pécsi Szakképzési 
Centrum 
határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződés 

Komló Városi Sportközpont (sportcsarnok, 
tanuszoda) 

7300 Komló, Eszperantó tér 1. 
538/2. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komlói Fűtőerőmű 
határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződés 

Komlói Bányász Sport Klub (füves,- 
salakos,- műfüves pálya; sportcsarnok, 
asztalitenisz csarnok, futófolyosó, 
elektromos tekepálya) 

7300 Komló, Pécsi út 44. 
1240., 1244., 1245., 1246. hrsz. 

Komló Város Önkormányzat Komlói Fűtőerőmű 
határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződés  

Móricz Zsigmond utcai tenisztelep 2338/1. hrsz. Komló Város Önkormányzat Komlói Tenisz és Sí Klub  

KRESZ park (fitness park, rekortán borítású 
futópálya, rekortán borítású street workout 
pálya) 
Erdei futópálya 

 
3648. hrsz.  
 

 
Komló Város Önkormányzat 
 

 
Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 
 

Kisméretű rekortán borítású labdarúgó pálya 
(Szilvás) 

3650. hrsz. Komló Város Önkormányzat Komlói Fűtőerőmű 
határozatlan idejű 
vagyonkezelési szerződés 

Rekortán borítású street workout pálya és 
futókör (Körtvélyes) 

1521/68. hrsz.  Komló Város Önkormányzat Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

 

 
 



 
13. sz. napirend 

 
„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről 
szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel 
 
Előadó: Polics József    polgármester 
Meghívott:   Hiegl Zsolt  ügyvezető 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Dr. Makra Istvánné köszönetét fejezte ki az igényes és felelősségteljes munkáért a Kft.-nek. Úgy 
gondolja, hogy munkájukat ismerve mindenki meg fogja szavazni az üzemeltetési megállapodást. 
Dicséret illeti a céget a weboldal működtetéséért, hiszen 500.000 látogató olvassa Komló 
honlapját. A Jó Szerencsét kiadvány továbbra is, sokáig megmarad. 
 
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: 
 

172/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel.  
 

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

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

 
3. A képviselő-testület a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadására, valamint Komló város 

honlapjának üzemeltetésére a 2019. évi támogatás mértékét a költségvetési rendeletében 
állapítja meg. Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 
HegyhátMédia Kft. feladatainak ellátáshoz 2019. január, február, március hónapra a 2018. 
évben megállapított 5.200.000.-Ft időarányos részét biztosítja.  
 

4. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezése során a támogatás összegét 
szerepeltesse. 



 
Határid ő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: Polics József polgármester 

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

14. sz. napirend 
 
2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Jégl Zoltán ismertette, hogy 2012-ben még 122 kérelmező volt, majd 2018. évre 25 kérelmezőre 
csökkent az igénylők száma. Sajnálatos módon csökken a kérelmezők száma, annak ellenére, hogy 
az önkormányzat és az iskolák mindent megtesznek az ösztöndíj támogatás érdekében.  
 
Polics József elmondta, hogy a rendeletben a jövedelem határok megváltoztatása azért történt, 
hogy ezzel is segítsék a pályázókat. Talán arra lehetne következtetni, hogy megnőtt a családok egy 
főre jutó jövedelme, és kevesebb az, aki ebbe a jövedelmi sávba esik, vagy saját maga tudja fedezni 
a tanulási költségeit.  
 
Több vélemény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

173/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület, – a polgármester előterjesztésében és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2019. 
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület elfogadja az alábbi táblázatban foglalt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapításra került támogatási összeget, és felkéri a 
címzetes főjegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezésekor a hallgatók juttatását az alábbiak 
alapján vegye figyelembe: 

 
Pályázat típusa 
2019. évben 

Támogatás 
összege 

Beérkezett 
pályázatok száma 
A 2019. évre 
vonatkozóan 

Támogatás összege 
10 hónapra „A” 
típusnál 

„A” típusú pályázat 4.000.- 5 200.000.- 
„A” típusú pályázat 4.500.- 8 360.000.- 



„A” típusú pályázat 5.000.- 7 350.000.- 
„A” típusú pályázat 6.000.- 5 300.000.- 
Összesen „A” típusú  25 1.210.000.- 
Tervezett 2019. évi 
önkormányzati 
támogatás összesen: 

  1.210.000.- 

  
   Határid ő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása 
   Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy 2018. december 17-ig hozza 
nyilvánosságra az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait. 
 
Határid ő: 2018. december 17. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hallgatói támogatások utalásáról 
gondoskodjon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános 
Szerződési Feltétele szerinti ütemezésnek megfelelően. 
 
Határid ő: 2019. január 31.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

15. sz. napirend 
 
Mecsekfalu és Kisbattyán közterületjelleg meghatározása, közterület név változása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Jégl Zoltán felhívta a figyelmet, hogy a lakcímkártyák igénylése és a személyi okmányok átírása 
ingyenes. Néhány vállalkozást érint, nekik költségbe kerül az átírás. Örül annak, hogy ezeken a 
településeken megoldódik a probléma a névváltozással. Mecsekfalu esetében nem oldódik meg a 
legnagyobb probléma. Ha valaki eljut a faluba, akkor a hármas elágazásnál továbbra sem tudja 
eldönteni, hogy például merre található a Mecsekfalu 29. és melyik úton haladjon tovább. Ezen a 
dolgon még javítani kell. 
 
Dr. Vaskó Ernő elmondta, hogy a lakcímkártyák a lakosság részére postai úton kerülnek 
kézbesítésre, ami illeték- és költségmentes. Viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a régi 



lakcímkártyákat személyesen kell leadni a Komlói Járási Hivatal Okmányirodájában. A cégek 
esetében a közterület névváltozással kapcsolatos eljárás elvileg illetékmentes, de az ügyvédi és 
hasonló költségek ugyanúgy felmerülnek költségként.  
Mecsekfalu esetében 6-7 utcát kellett volna külön elnevezni, ezért a falu utcákra bontását nem 
tartották célszerűnek, ráadásul az egész területet újra kellett volna számozni.  
 
Polics József kiegészítette, hogy a bankokat és a közüzemi szolgáltatókat értesíti az önkormányzat 
a közterület nevek változásáról.  
 
Dr. Vaskó Ernő hozzátette, hogy a lakcímkártyákat egy meghatalmazott személy egyszerre is 
leadhatja a Járási Hivatalban. Minden hasonló esetben értesítést küldenek a Nyugdíjfolyósítónak, 
Adóhivatalnak, a közüzemi cégeknek és a bankoknak. A legtöbb helyen automatikusan történik az 
átvezetés, a bank esetében formanyomtatvány kitöltése szükséges.  
 
Polics József még elmondta, hogy az utca házszám labirintusban való eligazításra a 
részönkormányzatnak kell a költségvetéséből fedezetet biztosítani és útba igazító táblákat kell 
elhelyezni. 
 
Több vélemény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

174/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület, továbbá a Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat és a Kisbattyán 
Településrészi Önkormányzat véleményének a figyelembevételével – megtárgyalta a 
közterületjellegek meghatározása tárgyú előterjesztést. 
 

1) A képviselő-testület 2018. november 30. napjától az alábbi közterület elnevezéseket 
határozza meg: 
 
a Mecsekfalu elnevezése Mecsekfalu völgy elnevezésre, 
a Kisbattyán elnevezése Kisbattyán Fő utca elnevezésre változik. 

 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

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

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

 
Határid ő: 2018. november 30. 



Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

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

 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Bogyay László intézményvezető 

 
 

16. sz. napirend 
 
2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása II. 
 
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: 
 

175/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével - 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 
 
 

17. sz. napirend 
 
Belső ellenőrzési terv 2019. évre és a 2019-2022. évi stratégiai terv 
 
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: 
 

176/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, és ellenőrzési bizottság véleménye 
alapján - megtárgyalta a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2019-2022. évekre vonatkozó 
stratégiai tervet. 
 

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

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

 
Határid ő: a 2019. évi pénzügyi zárszámadással egyidejűleg 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

18. sz. napirend 
 
„Szemünk fénye” program keretében önkormányzati intézményekbe beépített világítótestek 
megvétele 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

177/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a „Szemünk fénye” program keretében 
önkormányzati intézményekbe beépített világítótestek megvétele tárgyú előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő intézményekben 2006. évben 

felszerelt világítótesteket a bérbeadó Caminus Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.)-től 
megvásárolja 200.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 254.000,-Ft összegért, melynek fedezetéül a 
2019. évi költségvetést jelöli meg.  



 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt vásárlással 

kapcsolatos adásvételi szerződést a Caminus Zrt-vel kösse meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezésekor az 1. pontban szereplő költséget 
vegye figyelembe. 

 
Határid ő:  2019. január 31. 
Felelős:  Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 

19. sz. napirend 
 
Bajcsy-Zs. utca útburkolat felújításához többletforrás biztosítása a 2019. évi költségvetés 
terhére 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. György Zóra  dr. Barbarics Ildikó kérésére jelezte, hogy Körtvélyesben felmart és régi 
útszakaszok váltják egymást. Arról érdeklődött, hogy várható-e az útburkolat teljes felújítása. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Körtvélyesben is tervezik az út teljes felújítását. 
Idén a hídtól a Nagyszántó utcáig újítanak fel, jövőre pedig a Nagyrét utca és a volt Annabella 
presszó közötti szakaszt tervezik elkészíteni. A Hegyhát utca és Cserma utca csatlakozásánál még 
lesznek bontások mert a közművet kell rendezni. Amíg ezek a szakaszok el nem készülnek, addig 
nincs értelme az utat megjavítani. Amikor ez is elkészült, akkor ez a szakasz összekötésre kerül és 
a hídtól a körtvélyesi fő gyűjtő út teljes felújítása fog megtörténni, felújított közvilágítással, 
csapadékvíz elvezetéssel, járdával, buszmegállóval. Körtvélyes 35 éves városrész, ahol az utcák 
útjai rosszabb állapotban vannak, mint a 60-70 éves utak. Ezek az utak is felújításra fognak kerülni. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

178/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Bajcsy-Zs. utca útburkolat felújításához többletforrás 
biztosítása a 2019. évi költségvetés terhére” tárgyú előterjesztést. 
 



1. Az útfelújítási és csapadékvíz-elvezetési munkák megvalósulásához a pályázatból nem fizetett 
részének megvalósításához a Képviselő-testület az eddig megítélt saját forráson túl további, 
legfeljebb bruttó 4.500.000,- Ft saját forrást biztosít a 2019. évi költségvetés terhére 2019. évi 
fizetési határidő mellett. 
 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő előirányzat összegét a 2019. 
évi költségvetés összeállításakor vegye figyelembe. 

 
Határid ő:   2019. február 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot tevő kivitelezővel a vállalkozási szerződést megkösse.  
 
Határid ő:  2018. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester   
 
 

20. sz. napirend 
 
„Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítéséhez 
többletforrás biztosítása a 2019-es költségvetés terhére 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán furcsának találja, hogy az önkormányzatnak kell 4.241.000,- Ft önerőt biztosítani egy 
839.000,- Ft összegű pályázati támogatáshoz. Ettől függetlenül támogatja az előterjesztést és 
megszavazza a határozati javaslatot. Megkérdezte, hogy mi az oka, hogy ekkora összeget kell 
ráfordítani. 
 
Polics József elmondta, hogy díjak kissé elszaladtak. A pályázati struktúrát tekintve, százalékra 
pontosan le szabályozzák, hogy például az előkészítési költségek a beruházási költségek 5 %-a 
lehet. Ebbe pedig bele kell férnie a műszaki ellenőrzésnek, a tervezésnek, a közbeszerzésnek, stb. 
A beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, itt is mindenhol magasabbak lettek az összegek. 
Sajnos ez már nincs az 5%-on belül. Ahhoz, hogy erre a feladatra közel 400 millió forintos 
támogatást kapjunk, tulajdonképpen meg kell támogatni 4.241.000,- forinttal a projektet. 
 
Több kérdés, vélemény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 



179/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítéséhez többletforrás 
biztosítása a 2019-es költségvetés terhére.” tárgyú előterjesztést. 
 
1. A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázat keretében kötelezően elkészítendő 
megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítéséhez a képviselő-testület 
bruttó 4.241.000,- Ft önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére 2019. évi fizetési határidő 
mellett. 
 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő megváltozott előirányzatokat 
a 2019. évi költségvetés összeállításakor szerepeltesse. 

 
Határid ő:  2019. február 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

21. sz. napirend 
 
Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez forrás biztosítása a 2019. évi költségvetés 
terhére 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a buszpályaudvarhoz kapcsolódó parkolót a vasút helyén kell 
elképzelni. Az előzetes tanulmánytervek szerint megszűnik a vasút területe a belvárosban. A MÁV 
vezetőjével több egyeztetés történt, részletes (vágány, tengely, sín, stb.), mindenre kiterjedő tervet 
kér a terület igénybevételének meghatározásához. A terület igénybevétel történhet bérleti díj útján, 
vagy eladás formájában. Egy biztos, hogy 2022-2026-ig a kődöntőhöz való közlekedést biztosítani 
kell és a terveket ennek megfelelően kell elkészíteni. Például: szükséges lesz-e egy vasúti váltót 
beépíteni annak érdekében, hogy igénybe lehessen venni a szélső vágányt. Ezek pontosítása 
szükséges a teljes geodéziai felméréssel együtt, majd ezután dől el, hogyan szeretnék a területet 
igénybe venni. A parkolók kialakításának a költsége nem szerepel a buszpályaudvar költségei 
között. Amíg a tulajdonviszonyok nem rendeződnek, addig nem is célszerű komolyabb parkolót 
kialakítani, maximum zúzalékos megoldással. A beruházás összefügg a Bem utca, a Templom tér, 
a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola beruházásával. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

180/2018. (XI.29.) sz. határozat 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez forrás biztosítása a 2019. évi költségvetés 
terhére” tárgyú előterjesztést. 
 
1. A parkolóhelyek megtervezésére a képviselő-testület bruttó 1.714.500,- Ft forrást biztosít a 
2019. évi költségvetés terhére 2019. évi fizetési határidő mellett. 
 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban előirányzat összegét a 2019. évi 
költségvetés összeállításakor vegye figyelembe. 
 
Határid ő:  2019. február 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezői szerződést bruttó 
1.714.500,- Ft összeggel a nyertes ajánlattevővel megkösse 
 
Határid ő: 2018. december 17. 
Felelős: Polics József polgármester  
 
 

22. sz. napirend 
INTERPELLÁCIÓK   
BEJELENTÉSEK 
 
Interpelláció nem érkezett. 
 
Pista József folytatta napirend előtti felszólalását a rokkant ellátással kapcsolatban. Elmondta, 
hogy az Alkotmánybíróság törvényellenesnek ítélte meg azt a 2011-ben meghozott törvényt, ami a 
megváltozott munkaképességű emberek ellátásáról szól. Ez azért érdekes, mert annak idején Polics 
Józsefet a bányásztársadalom felküldte az országházba, hogy az érdeküket képviselje. Ahelyett, 
hogy ezt megtette volna a kormánypárt mellé állt. Ezáltal a polgármester részt vett egy 
alkotmányellenes törvény meghozatalában, amiről akkor még nem lehetett tudni, hogy hét év 
múlva milyen következményekkel jár. Pista József helyreigazítást, illetve bocsánatkérést várt 
volna. Megkérdezte, hogy most milyen érzés kavarog a polgármesterben. Hét év telt el azóta, és 
nagyon sok család ment tönkre a hibás döntésnek köszönhetően. A képviselő úgy gondolja, hogy 
ennek a célja az volt, hogy ezt a társadalmi csoportot teljesen kifosszák. Azt kérte, hogy a 
polgármester kérjen bocsánatot, és ehhez kapcsolódóan a bányász címekről mondjon le. 
 
Polics József úgy gondolja, hogy részben nem tartozik Komló Város Önkormányzata 
képviselő-testületére a dolog. A polgármester semmilyen címet nem kapott senkitől és bányászokat 
tisztelő embernek érzi magát. Elmondása szerint minden bányásznak segített, egy bányásznak sem 



csökkent a támogatása. Sajnos volt olyan ember, akinek csökkent a százalékos besorolása. Nagyon 
sokan megkeresték az ügyben és nyugodt a lelkiismerete. Biztos, hogy voltak olyan intézkedések 
ennek a törvénynek a kapcsán, ami kellemetlenséget okozott. Számára az a megnyugtató, hogy a 
bányászok 99,9 %-a nem került hátrányosabb helyzetbe, mint a törvény előtti időszakban. 
Hozzátette, hogy képviselő úr állításaitól a valóság nagyon messze van. A polgármester büszke az 
országgyűlésben végzett 4 éves munkájára és arra, amit 8 év alatt polgármesterként tett a városban. 
Hozzátette, hogy nem egyedül, hanem a mellette álló csapattal, akik segítették a munkáját. Úgy 
érzi, hogy a bányászok ügyében mindig eljárt, és volt amikor ők sem voltak egy hullámhosszon, 
ezért meg kellett találni a középutat.  
 
Pista József véleménye, hogy a válasznak fele sem igaz. Az Alkotmánybíróság kimondja, hogy 
amit 7 évvel ezelőtt törvénybe iktattak, az törvénytelen. Véleménye, hogy nem került volna az ügy 
az Emberi Jogok Európai Bírósága elé, ha nem kerülnek az emberek hátrányos helyzetbe. Ha 
törvénytelenség adódik, akkor az abban a pillanatban a „7 évvel ezelőtt” is törvénytelenné válik. 
Sajnos a Magyar Bíróság ilyen lassan működik. A polgármesternek erre senki nem fog feloldozást 
adni.  
 
Polics József megjegyezte, hogy az Alkotmánybírósági döntések értelmezési szótárát is képviselő 
úr rendelkezésére bocsájtja. Az Alkotmánybíróság, ha valamit kimond, a sok paragrafusban jó 
párszáz oldalon keresztül, az nem úgy értelmezendő, ahogy képviselő úr értelmezi.  
 
Felhívta a figyelmet, hogy 2018. november 30-tól megkezdődik a Borbála Hét rendkívül sok 
programmal. A programokat közösen szervezi az önkormányzat a Közösségek Házával, a 
Honismereti és Városszépítő Egyesülettel, a részönkormányzattal, a Tisztelet Komlóért 
Egyesülettel. Kérte a képviselők részvételét. Idén további rendes képviselő-testületi ülés már nem 
lesz, de rendkívüli ülésre számítani lehet. Az önkormányzat záró rendezvénye december 13-án 
17.30-tól kezdődik a Színház- és Hangversenyteremben, majd utána a meghívottak részére a 
Közösségek Házában folytatódik. Hétvégén elkezdődik az Adventi felkészülés időszaka a 
Városháztéren. Az Adventi vásáron pénteken, szombaton és vasárnap különböző programokkal 
várják a szervezők az idelátogatókat. Mindenki szeretettel invitált.  
 
Megköszönte a képviselő-testületi idei munkáját, a város minden lakójának áldott, meghitt, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánt.  
 
A következő napirendi pontok tárgyalására az Mötv. rendelkezése, illetve a képviselő-testület 
döntése értelmében zárt ülésen kerül sor. 
A nyílt képviselő-testületi ülést 18 óra 36 perckor bezárta. 
 

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


