
JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült:        Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  2019. január 21-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 11 fő képviselő, Gerencsér Ágnes, dr. Makra István Edéné, Mink 
Ernő és Pálfi László igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 06 perckor 
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban 
történik.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1.sz. napirend 
 
Az Uszodáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak választása és alapító okiratának 
módosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Szarka Elemér 
  dr. Falusyné Nagy Ildikó 
  Ignác Vendel 
  Sebestyén Eszter 
  Bánuszné Dénes Mária 
 
Dr. Falusyné Nagy Ildikó, Ignácz Vendel és Sebestyén Eszter előzetesen jelezték, hogy egyéb 
irányú elfoglaltságaik miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Polics József megjegyezte, hogy a kuratórium összetételét tekintve, láthatóan valamilyen 
változtatást kell eszközölni a gyenge aktivitás miatt. Dr. Falusyné Nagy Ildikó a kuratórium 
titkáraként ellátta a könyvelői teendőket is, ő továbbra is kuratóriumi titkár marad. Új tagok 
megválasztását javasolja, akikkel már megtörtént az egyeztetés: Ignácz Vendel, Sebestyén 
Eszter és Bánuszné Dénes Mária. A polgármester felkérte Szarka Elemért, hogy a 
folyamatosság biztosítása érdekében vállalja el a kuratóriumi tagságot, mely kérésre a 
képviselő úr igent mondott. Javasolta, hogy a kuratórium elnöke Ignácz Vendel legyen.  
Az egyeztetések után, a határozati javaslat 6. pontjában 6.000,- Ft/ÁFA, azaz bruttó 91.440,- 
forint könyvelési díjat javasolt elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Szarka Elemér érintettségét jelentette be. 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a 
képviselő-testület minősített többségű szavazással, 1 tartózkodással és 9 igen szavazattal 
elfogadott, majd a következő határozatot hozta: 
 

1/2019. (I.21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának 
módosításával kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi Szarka Elemér tag és elnök, valamint Dr. Nyirati 
Ferenc, Ferenczyné Dr. Vietorisz Laura, Kispál László kuratóriumi tagok tisztségről 
való lemondását, és megköszöni eddig végzett munkájukat. 

 
2. A képviselő-testület 2019. február 1. napjával az Uszodáért Alapítvány 

kuratóriumának tagjává választja az alábbi személyeket: 
 
− Szarka Elemér    7300 Komló, Berek u. 1/A. 
− Ignácz Vendel    7300 Komló, Vájáriskola utca 6. 
− Sebestyén Eszter   7633 Pécs, Építők útja 3/B. 
− Bánuszné Dénes Mária  7300 Komló, Vájáriskola utca 5. 

 
3. A Képviselő-testület az alapítvány kuratóriumának elnökévé Ignácz Vendelt választja. 

 
4. A képviselő-testület, mint az Uszodáért Alapítvány alapítója, az alapítvány alapító 

okiratát a kuratórium személyi összetételében bekövetkezett változásnak megfelelően 
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.  

 
5. A képviselő-testület az 1. számú mellékletben szereplő (dőlt és vastagított 

karakterekkel szedett) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
elfogadja.   
 

6. A képviselő-testület 2019. január 1. napjától a Fülöp és Társa Kft.-t (7300 Komló, 
Kossuth Lajos utca 119. I. em. 6.) bízza meg az Uszodáért Alapítvány könyvviteli 
feladatainak ellátásával havi nettó 6.000,- Ft könyvelési díj mellett. A képviselő-
testület a szolgáltatás ellenértékének fedezetét, azaz bruttó 91.440,-Ft-ot a mindenkori 
költségvetésében az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére biztosítja.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a fenti kötelezettséget a mindenkori költségvetési rendelet 
összeállítása során szerepeltesse.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot és a bírósági változásbejegyzési 
eljáráshoz szükséges dokumentumokat aláírja, intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az 
ügyben eljárjon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bírósági változásbejegyzési eljárás 
során esetleges hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges alapító okirat 
módosítást – utólagos jóváhagyás mellett – végrehajtsa.  
 

Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 

 



1. sz. melléklet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T 
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Komló Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított 1959. évi IV. tv. 
74/A-F.§-ai alapján közérdekű célra alapítvány létesítését határozta el. 
 
1. Az alapítvány neve:   „USZODÁÉRT ALAPÍTVÁNY 

2. Alapító: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3. Az alapítvány székhelye:  7300, Komló, Városház tér 3. 

4. Az alapítvány célja:  

Anyagi segítség nyújtása az iskolai testnevelés, a diák- és tömegsport rendezvények 
céljaira építendő, befejezetlen állapotban lévő uszoda mielőbbi bejezéséhez, 
működtetéséhez. 

 
5. Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

a. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
13.§ (1) bekezdés 15. pontja szerinti ifjúsági és sport ügyekben a helyi 
önkormányzattal együttműködve  

- támogatja a sport, azon belül a vízi sportok fejlődését Komlón,  
- támogatásaival hozzájárul a Komlói Sportközpont Tanuszodájának működtetéséhez, 

illetve a kulturált sportolási körülmények biztosításához, és 
- támogatásai útján elősegíti a Komlón és környékén élő gyermekek vízbiztos 

úszásoktatását általános iskolai és középiskolai testnevelés órák, valamint fakultatív 
edzések keretein belül. 

 
b. A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseire tekintettel az alapítvány vallja, 

hogy a sport a közjó része. A sport magában foglalja a nemzet által vallott értékeket, 
az összetartozás és a versenyzés szellemét, az önfegyelem és az öngondoskodás 
fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. Az alapítvány a vízi sportok, és 
a tanuszoda működtetésének támogatása által közösséget teremt, felelősségre és 
egészséges életmódra törekszik tanítani a közösséget, továbbá a közösség tagjai 
számára lehetőséget biztosít fizikai és lelki egészségük megőrzésére.   

 
6. Az alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre. 

 
7. Az alapítvány számláját vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt., Komlói Fiók. 

8. Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány a hatályos jogszabályok szerint nem 
rendelkezik közhasznú jogállással, azonban közhasznú tevékenységet folytat. 

 



9. Az alapítvány nyitott, valamennyi magyar és külföldi állampolgár, valamint jogi személy 
előtt, aki az alapítvány céljaival egyetért, és az alapítványt vagyoni juttatás teljesítésével 
támogatni kívánja. Az alapítványhoz olyan személy csatlakozhat, amelynek az alapítvány 
alapcéljaihoz hasonló alapcéljai vannak és ezek megvalósítása érdekében folytat 
tevékenységet. A csatlakozásra vonatkozó írásbeli kérelem alapján a csatlakozásról a 
alapítvány alapítója, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult dönteni. 
Az alapítványhoz csatlakozni kívánó személy kérelmében megjelöli alapcéljait és a 
vagyoni juttatása tervezett mértékét. A csatlakozó a csatlakozást követően az alapítói 
jogok gyakorlására jogosult. A csatlakozást követően az alapítói jogokat az azok 
gyakorlására jogosult más személyekkel együttesen gyakorolhatja. 

 
10. Az alapítvány politikamentes, pártoktól független társadalmi kezdeményezés, közvetlen 

politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt és pártoktól támogatást nem fogad el.  

 
11. Az alapítvány működése nyilvános, munkája során épít a támogatók kezdeményezésére, 

javaslataira. 

 
12. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása: 

 
12.1 A képviselő-testület az alapítvány rendelkezésére bocsát 50.000 Ft alaptőkét. 
 
12.2 Az alapítvány vagyona pályázat útján is gyarapítható, a kuratórium a célok 

megvalósítása érdekében pályázatokat is benyújthat.   
 
12.3 Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 
 
12.4 Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást 

követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 
természetben nyújtott adomány fordítható. 

 
13. Az alapítvány szervezete: 

 
13.1 Az alapítvány legfőbb döntéshozó, illetve képviselő szerve a kuratórium. A kuratórium 

tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratóriumi tagokat, az elnököt és a titkárt 
az alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. 

 
13.2 A kuratórium létszáma 5 fő. 
 

A kuratórium  elnöke: Ignácz Vendel        7300 Komló, Vájáriskola utca 6. 
titkára: Dr. Falusyné Nagy Ildikó 7300 Komló, Attila u. 54. 
tagjai:  Szarka Elemér   7300 Komló, Berek u. 1/A. 

Sebestyén Eszter  7633 Pécs, Építők útja 3/B. 
Bánuszné Dénes Mária 7300 Komló, Vájáriskola utca 5. 
 



13.3 Az alapítvánnyal kapcsolatban minden döntés meghozatalára a kuratórium jogosult. A 
kuratórium feladata az alapítvány céljára rendelt vagyon hasznosítása, e vagyon csak 
az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. 

 
13.4 A kuratórium tagjai felkérésre, díjazás nélkül látják el tevékenységüket.  
 
13.5 A kuratóriumot önállóan az elnök – távolléte, vagy akadályozatása esetén – a titkár 

képviseli. A bankszámla feletti rendelkezési jog az elnököt önállóan, vagy a kuratórium 
két tagját együttesen illeti. 

 
13.6 Vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
 

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 
- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

 
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
- Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja.  

 
- Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  

 
- A kuratórium elnöke és tagjai nyilatkozatukkal igazolják, hogy velük szemben 

összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve bejelentési kötelezettségüket tudomásul 
veszik.  

 
13.7 A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag lemondásával, halálával, közügyek gyakorlásától 

történő eltiltása és cselekvőképtelenné válása esetén, az alapítványi célok 
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítók általi visszahívással, 
illetve a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével. 

 
 



14. Az alapítvány működése: 

 
14.1 A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A 

határozathozatalhoz a jelenlévő tagok többségi szavazata szükséges. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök, az elnök távolléte esetén a titkár szavazata dönt. 

 
14.2 A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. Az ülések 

összehívásáért, lebonyolításáért, a kuratóriumi döntések végrehajtásáért, az ülésekről 
készített jegyzőkönyv készítéséért a titkár felel. A kuratórium üléseit az elnök vezeti. 

 
14.3 A kuratórium üléseire a meghívó kiküldése a titkár feladata. A meghívót az ülést 

megelőzően legalább 5 nappal a tagoknak meg kell küldeni írásban, postai vagy 
elektronikus úton. A meghívó tartalmazza az alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, 
és idejét, valamint a napirendek listáját. 

 
14.4 Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 

megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Amennyiben ennek a 
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet 
előterjesztő tag is összehívhatja. 

 
14.5 A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez 

megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett 
adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

 
14.6 A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

14.7 A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,  

- döntés az alapítvány vagyonának felhasználásáról, 

- az alapítványi célok megvalósítása érdekében feladatok meghatározása és 
végrehajtás megszervezése, pályázat benyújtása, sikeres pályázat esetén az elnyert 
támogatás felhasználásáról való döntés, 

- az éves pénzügyi beszámoló elfogadása. 

 
14.8 A kuratórium gondoskodik az alapítvány célkitűzéseinek végrehajtása érdekében a 

működés személyi és tárgyi feltételeiről, dönt esetlegesen alkalmazottak 
foglalkoztatásáról is, ebben az esetben felettük munkáltatói jogkört gyakorol. 

 



14.9 A kuratórium elnöke az alapító kérésére köteles beszámolni a kuratórium 
tevékenységéről, valamint az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulásáról. 

 
15. Az alapítói jogok gyakorlása: 

 
15.1 Ha az alapító jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem 

gyakorolja, az alapítói jogokat a kuratórium gyakorolja. 
 
15.2 Az alapító alapítói joggyakorlással kapcsolatos döntéseit az alapító mindenkori 

képviselője hajtja végre. 
 
15.3 Az alapító fenntartja magának az alapító okirat módosításának jogát. 

 
16. Az alapítvány megszűnése: 

 
16.1 Az alapítvány megszűnik, ha 
 

a. az alapítvány a célját megvalósította, és az alapítók új célt nem határozott meg; 

b. az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 

c. az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 
tevékenységet. 

 
16.2 Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat 

gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a 
megszűnési ok bekövetkeztét közli a könyvvizsgálóval is. 

 
16.3 Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc 

napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó 
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes 
voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel 
szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 

 
 
17. Záró rendelkezések 

 
17.1 A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 
vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. 

  
17.2 Az alapítványt tevő a fenti okiratot megismerte, azt elfogadta, tudomásul veszi, hogy az 

alapító okirat a Baranya Megyei Bíróságnál bejegyzésre köteles. A bejegyzésről a 
kuratórium titkára gondoskodik. 



 
Komló, 1993. március 30. 
                                                      Komló Város Képviselő-testülete nevében: 
 
                                                                                   Tóth József 
                                                                                  polgármester 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat az alapító 1/2019. (I.21.) sz. határozatával elfogadott egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg. 
 
Komló, 2019. ……. 
 
         Polics József 
        polgármester 
 
 
 

2. sz. napirend 
 
Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal  kapcsolatos határidők módosítása 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Viktor Kiss ügyvezető ügyvezető 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy arról az ingatlanról van szó, melyet annak idején a Sybac Solar 
Kft. részére értékesített az önkormányzat. A helyszínen már sok munkát elvégeztek, a további 
feladatok elvégzéséhez határidő módosítást kért a cég. Véleménye szerint van esély a 
befejezésre.  
 
Illemszky Balázs a cég képviseletében elmondta, hogy kollégája egészségügyi okok miatt 
nem tudott eljönni az ülésre. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a növényzet eltávolítása után, 
majdnem 28 millió forintot költött a cég tereprendezésre. Szerették volna ezt a munkát az első 
ütemben elvégezni 2018. év végéig, de sajnos ez elmaradt. A tartószerkezetek munkálatai 
folyamatban vannak, amint az időjárás engedi folytatják a feladatot. A geológiai 
szakvélemény alapján ildomos volt megvárni egy telet a szerkezet süllyedésének elkerülése 
miatt.  
 
Polics József bízik a cégben, ezért javasolta a határidő módosítását. Hozzátette, hogy a sok 
módosítás után már jó lenne, ha elkészülnének a napelemek. Sok sikert kívánt a 
kivitelezéshez. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 



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

2/2019. (I.21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Kossuth akna 0308/8-10 hrsz.-ú ingatlanokkal 
kapcsolatos határidők módosítására vonatkozó előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület a 0308/8, 0308/9 és 0308/10 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a 

beépítési kötelezettség határidejét 2019. június 30-ig, valamint e kötelezettség 
biztosítására szolgáló visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom határidejét 
2019. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

 
2. A meghosszabbításból eredő költségek az ingatlantulajdonos Enge Silver Solar Kft-t 

terhelik. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a döntésről. 
Felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom 
meghosszabbítására vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2019. február 10. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  Polics József polgármester 
 
 

3. sz. napirend 
 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila  igazgatóság elnöke 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pálfi László egészségügyi problémái, 
valamint a rokkantsági ellátásának elindítása miatt nem tudja ellátni feladatát a 
felügyelőbizottságban. 
 
A határozati javaslatban Pálfi László személyes adatai elírásra kerültek, azok helyesen: anyja 
neve: Baráth Rozália, lakcíme: 7300 Komló, Akácfa utca 19/2. Ennek javítása szükséges. 
 
A polgármester megköszönte Pálfi László munkáját, és a felügyelőbizottsági tagi tisztség 
betöltésére javasolta Molnár Zoltánné (sz. Zag Ivett, an: Scheiner Jolán, lakcím: 7300 Komló, 
Hársfa utca 8/2.) személyét. Molnár Zoltánné vállalta a felkérést. 
 
Pista József megkérdezte, hogy ez az igazi indoka a képviselő úr lemondásának?  
 



Polics József kiegészítette, hogy Pálfi László képviselő úr a rehabilitációs ellátás 
kezdeményezése okán más jövedelemre nem tehet szert. Ez a pontos oka. 
 
Molnár Zoltánné érintettsége miatt nem szavaz. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta:  
 

3/2019. (I.21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
társaság felügyelőbizottságát érintő személyi változással kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület Pálfi László (an.: Baráth Rozália, lakcím: 7300 Komló, Akácfa utca 

19/2.) 2019. február 28-i hatállyal történő lemondását a felügyelő bizottsági tagi 
tisztségéről elfogadja, és helyette 2019. március 1. és 2019. december 31. napja közötti 
időszakra bruttó 48.500,- Ft/hó tiszteletdíj megállapítása mellett Molnár Zoltánnét (sz. 
Zag Ivett, an: Scheiner Jolán, lakcím: 7300 Komló, Hársfa utca 8/2.) felügyelő bizottsági 
tagnak megválasztja. 

 
2. Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának 

cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  
 
3. Felhatalmazza a polgármestert az alapítói határozat kibocsátására. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke 

 
 

4. sz. napirend 
 

IX. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a Kolbásztöltő Fesztivál megrendezéséhez szükséges 
költségkeretről szól az előterjesztés. 
 
Pista József rövid beszámolót kért Szarka Elemér képviselő úrtól. 
 
Szarka Elemér örömmel tájékoztatta a testületet, hogy a 110 hely betelt. Az ezt követően 
jelentkezők várakozási listára kerülnek, tehát ha valaki lemondja a részvételt, akkor van 
lehetősége más csapatnak a bekerülésre. A kolbásztöltő fesztivál szervezése a korábbi 



évekhez hasonlóan történt, ugyanazon segítőkkel és biztonsági csapattal. Az idei díszvendég 
Gergely Róbert lesz. Az 5 tagú szervezőbizottság arra törekedett, hogy a résztvevők jól 
érezzék magukat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 

4/2019. (I.21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a benyújtott nagyrendezvényi költségkeretet 
megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület 1.500.eFt-ot biztosít a 2019. február 9-én megrendezésre kerülő 
IX. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválra, az önkormányzat a 2019. évi 
költségvetése terhére. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület 
részére 800.eFt-ot visszatérítendő működési célú pénzeszköz átadására, a kolbásztöltő 
fesztivál megrendezéséhez. A visszatérítés határideje az Egyesület által más forrásból 
e célra elnyert támogatás folyósítását követő 5 munkanap, de legkésőbb 2019. 
december 13.  
 
A fennmaradó 700.eFt a Nemzetközi kapcsolatok előirányzat előző évi bázisának 
megemelésére szolgál és magában foglalja annak adó és járulék vonzatát is.  
 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a döntés 2019. évi költségvetésben történő szerepeltetéséről 
gondoskodjon.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

5. sz. napirend 
 

Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelése  
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy az illetményalap emelésével kapcsolatos pályázat indokolta a 
mai rendkívüli testületi ülés megtartását. 
 
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



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

5/2019. (I.21.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 
megtárgyalta a „Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelése” című előterjesztést és Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével.  
 

1.)  Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztérium által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L törvény 3. melléklet I.12. pontja szerint kiírt kiegyenlítő bérrendező alap 
támogatásra.  
Az igényelt támogatás az adóerő képesség (20.000 forint/lakos alatti), valamint a 
hivatali finanszírozott létszám (54,21 fő) figyelembevételével 800.000 forint/fő/év x 
54,21 fő, azaz összesen: 43.368.000 forint összegű. 
 

2.)  A Képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően vállalja, hogy a 2019. évi 
költségvetési rendeletében a hatályos költségvetési törvényi 60.§. (6) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapját 20%-al emelve 46.380,- 
forintban határozza meg. 

 
3.)  A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 

2018. július 1-jén érvényes illetményalap a törvényi minimum, azaz 38.650,- forint 
volt. 

 
4.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be, 

annak eredményéről a Képviselő-testületet folyamatosan, de legkésőbb 2019. évi 
költségvetési rendelet elfogadása keretében tájékoztassa. 

 
Határid ő:  2019. január 25.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
5.)  A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezése és 

összeállítása során a pályázattal kapcsolatos előirányzatokat, és feltételeket 
szerepeltesse. 

 
Határid ő:  2019. március 15., de legkésőbb a költségvetési rendelet II. fordulójának 

tárgyalása 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző   
 
 

6. sz. napirend 
 
„Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón”c. pályázat megvalósításához szükséges 
többletforrás biztosítása tárgyú 34/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása  
 
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 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 

6/2019. (I.21.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Óvodák és bölcsőde fejlesztése 
Komlón c. pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 34/2018. 
(III.7.) sz. határozat módosítása” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület az elfogadott maradvány értékek átcsoportosítását követően 
utólagosan jóváhagy bruttó 4.116.831,- Ft önerőt a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 
kódszámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat építési beruházásaihoz 
kapcsolódóan. 
 

2.) A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a projekt sikeres lezárása érdekében a 
jóváhagyott, de még le nem utalt 6.066.350 Ft tartalék keret megelőlegezésre került a 2018. 
évi költségvetés Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret terhére. Az 
utófinanszírozást követően a megtérülő összeg a költségvetési számlára történő átvezetéséről 
gondoskodni kell. 
 

Határidő:   2019. március 31. 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Polics József ismertette az alábbi programokat: 
 

- a Magyar kultúra napja (hete) – 2019. január 22. (kedd) 18.00 órától a Komlói 
Színházban, 

- soron következő rendes képviselő-testületi ülés (költségvetés I. forduló) – 2019. 
február 21. (csütörtök), 

- közmeghallgatás – 2019. február 28. (csütörtök), és 
- képviselő-testületi ülés (költségvetés II. forduló) – 2019. március 7. (csütörtök). 

 
Megköszönte a részvételt, és a képviselő-testületi ülést 15 óra 33 perckor bezárta. 
 

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


