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

2019. augusztus 29-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 8 fő képviselő, Gerencsér Ágnes, dr. Barbarics Ildikó, dr. 
György Zóra, Jégl Zoltán, Mink Ernő, Molnár Zoltánné és Schalpha Anett 
igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 4 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban 
történik.  
 
Napirendi pont módosítására tett javaslatot. Javasolta felvenni és új 3. számú 
napirendként tárgyalni a „Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő 
csatlakozásról szándéknyilatkozat” című előterjesztést, valamint 8. számú 
napirendként a „Komlói Napok rendezvény lebonyolításához többlet forrás 
biztosítása” című határozati javaslatot. 
Javasolta továbbá, hogy a javított meghívóban jelzett 3.) „A TOP-1.1.3-15BA1-2016-
00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója 
című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel” és 4.) „97.618.000, -Ft 
összegű fejlesztési célú hitel felvétele” napirendet 7.) és 9.) számú napirendként 
tárgyalja a testület. 
Az előterjesztésben jelzettekre figyelemmel javasolta, hogy a „97.618.000, -Ft összegű 
fejlesztési célú hitel felvétele” című előterjesztést az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a zárt ülést, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1.sz. napirend 
 

Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 



Polics József köszöntötte a Helyi Választási Bizottság tagjainak javasolt személyeket. 
Elmondta, hogy Horváth Lászlóné póttag előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni 
a mai ülésen. Megköszönte, hogy a felelősségteljes feladatot vállalják a tagok. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, minősített többségű szavazással, 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

115/2019. (VIII.29.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „Helyi választási 
bizottság tagjainak választása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint 
választja meg: 
 
Tagok: Lóránt Ákos    7300 Komló, Alkotmány u. 17. 
  Varga Tiborné  7300 Komló, Függetlenség u. 26. 
  dr. Németh Gábor László 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 101. 
 
Póttagok: Horváth László Lajosné 7300 Komló, Borbála u. 3. 

Feketéné Móró Erzsébet 7300 Komló, Bocskai u. 35. 
 
Határid ő:  Azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Polics József felkérte a helyi választási bizottság tagjait eskütételre. 
 
„Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 
hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Komló Város Helyi 
Választási Bizottságának tagjaként betöltött tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorolom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskü után a polgármester által átadásra kerültek az esküokmányok. Mindenkinek jó 
munkát kívánt. 
 
 
 
 
 



2.sz. napirend 
 

A Komló, 554/7 hrsz.-ú MÁV Zrt. tulajdonában lévő terület bérleti szerződésének 
utólagos jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Szabó Csaba területi igazgató jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság szóban ismerteti állásfoglalását. 
 
Hegedüs Norbert tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a képviselő-testület részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

116/2019. (VIII.29.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „A Komló, 554/7 hrsz.-ú MÁV Zrt. tulajdonában lévő terület bérleti 
szerződésének utólagos jóváhagyása” tárgyú előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a 2019. július 18-án MÁV Zrt. és Komló Város 
Önkormányzata között létrejött – a Komlói 554/7 hrsz. alatti ingatlan bérletére vonatkozó- 
bérleti szerződést. 
 
2. A képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésben található 
„Egyéb dologi” keret terhére a bérleti díjat biztosítja. 
 
3. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori költségvetésében biztosítja 
a bérleti szerződésben foglalt 54.609,- Ft/hó+ÁFA bérleti díjat és 2.200,- Ft/hó+ÁFA ingatlan 
kezelési díjat.   
 
Határid ő: 2019. augusztus 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a következő évek költségvetéseinek 
összeállításakor a bérleti és kezelési díjak szerepeltetéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2019. augusztus 31., valamint minden év március 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 



3.sz. napirend 
 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról 
szándéknyilatkozat 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A határozati javaslat kiosztásra került. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottságszóban ismerteti a véleményét. 
 
Hegedüs Norbert: A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. 
 
Szarka Elemér: A Gazdasági és településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolta 
a határozati javaslatot. 
 
Polics József elmondta, hogy tegnap érkezett meg a csatlakozással kapcsolatos 
iratanyag. Régóta folynak az egyeztetések Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel, illetve a 
Biokommal, valamint Pécs város polgármesterével ebben a témában. A szolgáltatás 
egy éve átadásra került a Dél-Kom részére. A Dél-Balaton Sió-Völgye Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak is tagjai vagyunk, melynek keretében valósultak 
meg a kapcsolódó beruházások és eszközbeszerzések. A szolgáltatóváltás mellett a 
mai napig nem történtek meg a vagyonátadások a Társulás és Siófok között. Az 
eszközbeszerzés óta eltelt kb. 10 év, és 2010. október 31-én történt a megállapodás 
aláírása. Abban a helyzetben vagyunk, hogy nem tudunk másképp eszközökhöz jutni, 
csak a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláson keresztül. Az elmúlt időszakban a 
Biokom közgyűlésén elhangzottak alapján csatlakoznia kellene Mohácsnak, 
Bonyhádnak és Komlónak, azon településeknek, melyek a Dél-Kom Kft.-ben 
tulajdonrészt szereztek. Jelenleg a társulási megállapodás nem teszi lehetővé a külsős 
becsatlakozást, de az elkövetkezendő időszakban fog kiderülni, hogy lehet-e 
módosítani a meglévő megállapodásukat. Ehhez első lépésként szándéknyilatkozatra 
van lehetőség.  
 
Hegedüs Norbert megkérdezte, hogy a kökényi hulladéklerakóba helyezik-e el a 
hulladékot. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselőt, hogy amióta a Dél-Kom a szolgáltató, azóta 
nem Cikóra kerül a hulladék, hanem Kökénybe szállítják. A cikói lerakó nem 
működik. 
 
További kérdés nem volt. 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, minősített többségű szavazással, 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

117/2019. (VIII.29.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság és Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a „Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról 
szándéknyilatkozat” című előterjesztést. 

 
1. A képviselő-testület a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozással 

kapcsolatos szándéknyilatkozatot az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, 
hogy az önkormányzat lehetőleg a csatlakozásig, de legkésőbb a vagyonfelosztást 
követően haladéktalanul kezdeményezi a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való 
kilépését.  
 

2. A képviselő-testület a tagdíjfizetési kötelezettséget jóváhagyja, és tudomásul veszi, hogy 
jelenleg a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja 174,- Ft/állandó lakos. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat 

aláírására, valamint a csatlakozási tárgyalások lefolytatására utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett, és tudomásul veszi, hogy a csatlakozás legkorábbi időpontja 2020. 
március 1. napja. 
 

Határid ő: 2020. március 1. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  Polics József polgármester 
 
 
 
 
          1. sz. melléklet 
 

Csatlakozási szándéknyilatkozat 
 

Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városháza tér 3.; adószám: 15724100-2-02) 
képv: Polics József Polgármester a jelen szándéknyilatkozat aláírásával tanúsítja, hogy a 
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni szándékozik.  
 
Komló Város Önkormányzata a térségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, a Mecsek-Dráva 
Társulás beruházásban megvalósult kökényi Regionális Hulladékkezelő Központot 
üzemeltető Dél-Kom Nonprofit Kft.-ben szerzett tulajdonrészt, és így biztosította a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megoldását a település közigazgatási területén.  
 
A hosszútávra szóló közszolgáltatási szerződés mellett indokolt, hogy az Önkormányzat a 
térségben megvalósult hulladékgazdálkodási létesítmények további fejlesztése, a teljekörű 
együttműködés megvalósítása érdekében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz 
csatlakozzon. 



Ezen csatlakozási szándékáról tájékoztatta a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulást, 
amelynek Tanácsa támogatta a szándékot és Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
8/2019.(05.09.) számú nyílt határozatával a tárgyalások továbbfolytatásáról döntött, és 
meghatározta a csatlakozás feltételeit.  
 
Annak érdekében, hogy Komló Város Önkormányzata is részt vegyen a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás tagjaként a KEHOP.-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekt 
megvalósulásában, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 8/2019.(05.09.) számú 
nyílt határozatában meghatározott csatlakozási feltételek ismeretében kijelentjük, hogy 
csatlakozási szándékunk továbbra is fennáll.  
 
Komló, 2019…………………. 
 
       Komló Város Önkormányzata 
     képv: Polics József Polgármester 
 
 

4.sz. napirend 
 

Kalamár József ingatlancsere kérelme 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottságszóban ismerteti véleményét. 
 
Szarka Elemér ismertette, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
megvásárolandó területet 70 Ft/m2, az értékesítendő területet pedig 150 Ft/m2 áron 
javasolta értékesítésre és ezzel elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

118/2019. (VIII.29.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta Kalamár József 
ingatlancsere kérelmével kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület településfejlesztés céljára megvásárolja a Komló külterület 

0628 helyrajzi számú, „rét” megnevezésű, 7257 m2 nagyságú ingatlant. 
 
Az ingatlan vételárát a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 70 Ft/m2 (áfa 
mentes) összegben határozta meg.  
 



2. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 1635 hrsz.-ú 1677 m2 nagyságú, 
1636 hrsz.-ú 3216 m2 nagyságú és 1638 hrsz.-ú 391 m2 nagyságú belterületi 
beépítetlen területeket értékesíti Kalamár József (Komló, Cecília u.7.) részére. 

 
Az összesen 5284 m2 nagyságú terület értékét a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 150 Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozta meg. 

 
3. Kalamár Józsefnek az 1. és 2. pontban körülírt ingatlanok értékkülönbözetét kell 

megtérítenie az Önkormányzat részére. 
 

4. Kérelmezőnek az ingatlanok vételárának értékkülönbözetén felül meg kell térítenie 
a forgalmi értékbecslések díját (50.000,- Ft) is. 

 
5. Az adásvétellel vegyes csereszerződés elkészítésével járó valamennyi költség a 

kérelmezőt terheli. 
 

6. A 1635, 1636 és 1638 hrsz.-ú ingatlanok összevonásának okán a területek közötti 
1637 hrsz. közút (illetve annak egy része) nem szüntethető meg. 

 
7. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI törvény 14. § alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
értékesítése esetén – amennyiben annak értéke a 200.000,- Ft-ot meghaladja – az 
államot elővásárlási jog illeti meg. Az adásvétellel vegyes csereszerződés 
megkötésére csak az elővásárlásra jogosult (Magyar Állam) megkeresését és fenti 
jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) megtett nyilatkozatát követően 
kerülhet sor. 

 
8. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvétellel vegyes 

csereszerződés elkészíttetése, továbbá a vételár különbözet, valamint az 
értékbecslési díj befizettetése iránt.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel vegyes csereszerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2019. november 15. 
Felelős:  Polics József polgármester  
   dr. Vaskó Ernő jegyző 
 
 

5. sz. napirend 
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 
pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz. és 92/2019. (VI.20) sz. határozatok 
módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 



A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság szóban ismerteti véleményét. 
 
Polics József elmondta, az a módosítás lényege, hogy a beruházás 2020. december 31-
ig kerül befejezésre, de már a 2019. évi költségvetésben is szerepeltetni kell. A 
Belügyminisztériumban történt egyeztetés alapján ez a pályázat támogatásra javasolt. 
 
Hegedüs Norbert ismertette, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér: a Gazdasági és Településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 
szintén elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

119/2019. (VIII.29.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása  figyelembevételével – 
megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 
pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz. és 92/2019.(VI.20.) sz. határozatok módosítása” 
tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 49/2019. (IV.25.) sz. és 92/2019.(VI.20.) számú határozatait az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. A 49/2019.(IV.25.) sz. határozat 1. pontja helyébe a következő bekezdés kerül: 
 

„1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra történő pályázat 
benyújtását határozza el: 

 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 
- Berek utca (3550 hrsz) Tűzoltóság csatlakozó útjától a Szilvási útig tartó kb. 190 m 

hosszúságú szakaszának, valamint a Szilvási útnak (3642 hrsz) a Berek utcai közös 
telekhatártól számított Szilvási városrész felé vezető, vásárcsarnok feletti szakaszának 
felújítása bruttó 35.560.000,-Ft bekerülési költséggel. 

 
A képviselő-testület a Berek u. és Szilvási út egymással összefüggő szakaszainak 
felújításához bruttó 30.000.000,- Ft támogatás igénylése mellett bruttó 5.560.000,- Ft saját 
forrást biztosít a Komló város 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 
szóló 3/2019. (III.8.) sz. önkormányzati rendelet 7.sz. mellékletében szereplő „városi 
felújítási keret” előirányzat terhére. 
 



A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.  

 
Határidő:   2019 november 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző” 

    
2. A 92/2019.(VI.20.) számú határozatban szereplő 1. határozati pont helyére a jelen határozat 
1. pontjában foglalt tartalom kerül. 
 
 

6.sz. napirend 
 

Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy tulajdonképpen ennek benyújtásáról már a 
márciusi költségvetés elfogadásakor döntött a testület, csak az összeg nagyságát még 
nem lehetett pontosan tudni. A két számot összehasonlítva a jelenlegi lényegesen 
kisebb, mint a márciusban jóváhagyott költségvetésben szereplő szám. A szükséges 
intézkedéseket a beérkező adóbevételek függvényében a következő testületi ülésen, a 
következő testületnek kell majd megtennie. Mivel ezek az elemek szeptember végére 
állnak majd össze. A jelenlegi pályázati kiírás szerint is ezzel az összeggel tud 
pályázni önkormányzatunk. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

120/2019. (VIII.29.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a rendkívüli 
önkormányzati támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület Komló város 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

rendjéről szóló 3/2019. (III.8.) önkormányzati rendeletének 3. § (6) bekezdésével 
összhangban a támogatási feltételek alapján előkészített igénylés végleges adatainak 
ismeretében felkéri a polgármestert 169.415.075,-Ft összegű rendkívüli önkormányzati 
támogatási igény benyújtására. 

 
2. A rendkívüli támogatás bevételi előirányzat és a benyújtott támogatási igény 

különbözetének végső rendezéséről a képviselő-testület az I-III. negyedéves bevételek 
ismeretében külön előterjesztés keretében az októberi képviselő-testületi ülésen dönt. 

 



3. A támogatás elnyerésének hiányában az önkormányzat a helyi tömegközlekedés 
veszteségének finanszírozására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni. 

 
4. Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt a támogatási igény benyújtására, illetve 

bármely szükséges további nyilatkozat megtételére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

7.sz. napirend 
 

A TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és 
vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó 
hitelfelvétel 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Pénzár Árpád projektmenedzser 
  Bogyay László intézményvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság szóban ismerteti véleményét. 
 
Polics József elmondta, hogy a teljes beruházás végösszege 750 millió forint, 
befejezési határideje 2019. október 31. A tavalyi önerő és a jelenleg hiányzó összeg, 
mely hitelfelvételből kerül pótlásra összességében 120 millió forintot tesz ki. A 
támogatás összege 640 millió forint, a kiegészítő központi támogatás összege pedig 
137 millió forint.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Szarka Elemér kérte, hogy az elkészült építményre helyezzenek el egy vásárcsarnok 
feliratú táblát is.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

121/2019. (VIII.29.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „TOP-1.1.3-15BA1-
2016-00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok 



rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel kiegészítése” 
tárgyú előterjesztést. 
 

1) A Képviselő-testület tájékozódott a 137.683.269.-Ft összegű többlet támogatás 
kormányzati jóváhagyásáról és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 
módosítás aláírására. 

 
2) A Képviselő-testület a TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város 

területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című projekt főösszegét 
bruttó 749.801.269.-Ft-ra módosítja. A projekt fejlesztési kiadásai bruttó 
726.821.734.-Ft-ra, ezen belül az építési beruházás összege bruttó 
689.848.877.-Ft-ra módosul. 
A projekt központi támogatása az 1) pont szerinti támogatással bruttó 
637.235.777.-Ft-ra módosul. 
 

3) A projekt saját forrás igénye bruttó 112.118.000.-Ft, melyből a Képviselő-
testület bruttó 14.500.000.-Ft-ot a 2018. évi költségvetése terhére biztosított, 
így a 2019. évben biztosítandó saját forrás összegét 97.618.000.-Ft-ban 
határozza meg, melyet fejlesztési célú hitel felvételével kíván biztosítani. 

 
4) Felkéri a polgármestert, hogy az AKÜ kérelem benyújtásához szükséges bruttó 

97.618.000.-Ft összegű indikatív ajánlatot kérje be 10 éves futamidő, 1 éves 
türelmi idő, negyedéves törlesztési és kamatfizetési periódus, illetve a 
Balatonlellei belterület 3080. hrsz., kivett hétvégi ház, udvar ingatlan 
fedezeteként történő felajánlása mellett. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

8. sz. napirend 
 

Komlói Napok rendezvény lebonyolításához többlet forrás biztosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság szóban ismerteti véleményét. 
 
Kiosztásra került a határozati javaslat. 
 
Hegedüs Norbert ismertette, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy a Komlói Napok programja egy csütörtöki 
nappal kibővül, úgynevezett „nulladik nap” lesz, amikor Geszti és csapata fog fellépni. 
Az Agrárminisztériumban plusz támogatási igény benyújtására van lehetőség a 



Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat népszerűsítésére, melyre a minisztérium 
bruttó 6 millió forint támogatást nyújt. Lebonyolítását a Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft. végezte, és a napokban elküldte a szükséges adatlapokat az 
utófinanszírozott támogatási kérelem benyújtásához. A belső egyeztetések alapján 
átmenetileg ebben a formában az önkormányzat költségvetéséből megelőlegezésre 
kerülnek e források. A rendezvény lebonyolítása után a szolgáltatási szerződés 
megkötésével a támogatási források is megérkeznek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

122/2019. (VIII.29.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Napok rendezvény 
lebonyolításához szükséges többlet forrás biztosításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület a Komlói Napok nagyrendezvény színvonalának emelése 

érdekében egyetért a rendezvény „Nulladik nappal” történő kiegészítésével. 
 
2. A felmerülő többlet kiadások összegét 6.000.000,-Ft-ban határozza meg és a 

pályázati előkészítési önerő és megelőlegezési keret előirányzat terhére 
biztosítja. 

 
3. A többlet előirányzatból a Közösségek Háza intézmény részére 1.910.000,-Ft 

többlet dologi előirányzatot biztosít a színpad és hangtechnika hosszabb 
időtartamú igénybevételére, illetve nagyméretű ledfal igénybevételére. 

 
4. A fennmaradó 4.090.000,-Ft terhére az önkormányzat dologi előirányzata kerül 

megemelésre, melyből bruttó 3.270.000,-Ft a „Nulladik napi” fellépő 
finanszírozására kerül jóváhagyásra. 

 
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés hiányának 

csökkentése érdekében éljen minden olyan támogatási és bevételszerzési 
lehetőséggel, melynek keretében utólag a rendezvény költségei 
elszámolhatóak/finanszírozhatóak. 
Többlet támogatás esetén a szükséges előirányzat-változásokat a soron 
következő költségvetési rendelet módosításkor elő kell terjeszteni. 

 



6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és utasítja a Közösségek Háza 
intézmény vezetőjét a határozatban foglaltak végrehajtására a szerződések 
haladéktalan megkötésére. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  Schaff Anikó intézményvezető 
 
7. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzatok átvezetéséről a soron következő 

költségvetési rendeletmódosítás során gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2019. október 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
A KÖVETKEZ Ő NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSÁRA AZ MÖTV. 
RENDELKEZÉSE ÉS A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN 
ZÁRT ÜLÉSEN KERÜL SOR. 
 
A polgármester a nyílt ülést 15 óra 50 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 

 
 


