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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

       2019. február 21-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 14 fő képviselő, Molnár Zoltánné később érkezik. A 
képviselő-testületi ülést 15 óra 4 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a 
jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
A testületi munka megkezdése előtt polgármesteri dicséretben részesült: 
 
- Tóth Dorina, a Carbon Harcosok Klubja Sportegyesület versenyzője, aki 2018-

ban, a kick-box világbajnokságon K-1 szabályrendszerben, junior -45 
kilogrammos kategóriában, világbajnoki címet szerzett. 

 
- Bán Gábor, a Carbon Harcosok Klubja Sportegyesület profi bokszolója, aki 2018-

ban, a K-1 szabályrendszerben, elit 110 kg-os kategóriában, kétszeres Magyar 
Bajnok lett. 
 

A polgármester gratulált a versenyzőknek, további sok sikert és jó szerencsét kívánt. 
 
Molnár Zoltánné megérkezett, a képviselő-testület létszáma 15 fő. 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony az 
MSZP Frakció nevében, több képviselő támogatásával együtt „A 100%-os 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló 
utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban” címmel előterjesztést 
nyújtott be, és kéri annak új napirendként történő felvételét. Az előterjesztés kiosztásra 
került. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  tájékoztatta a testületet az előterjesztés céljáról. Javasolja, hogy 
a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában 
utasítsa a képviselő-testület a gazdasági társaságok vezetőjét arra, hogy az itt 
meghatározott szabályokat ne alkalmazza a munkavállalóival szemben. Mivel az 
elmúlt hetek eseményei rámutattak arra, hogy nem csak Komló város lakossága, 
hanem az ország lakosai is elégedetlenek a „rabszolgatörvény” bevezetése miatt. A 
törvény a munkavállalókra vonatkozóan jelentősen szigorúbb és számukra 
hátrányosabb szabályokat fogalmaz meg. Kérte az előterjesztés napirendre vételét és a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Polics József véleménye, hogy a beterjesztett anyag olyan előterjesztés, ami 
pártfeladatnak minősül. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. az egyetlen 100%-os komlói 
önkormányzati tulajdonban álló cég. Komló városában olyan közszolgáltatást végző 



gazdasági társaságokról van szó, amelyek 100 %-os önkormányzati tulajdonban 
állnak, vagy többségi önkormányzati tulajdonnal működnek, és feladat-ellátásuk 
létfontosságú. A Fűtőerőmű Zrt.-nél közel 100 fő foglalkoztatásával 2018-ban 1273 
túlóra volt összesen. El kell gondolkodni azon, hogy üzemzavar esetén túlórában is 
dolgoznak, de mi lenne, ha ez mégsem így történne, és megvárnák a munka 
elvégzésével a munkaidőn belüli időszakot. A téli síkosság mentesítés idején mi 
történne, ha nem biztosítanák a közlekedési feltételeket az utakon? Ugyanez a kérdés a 
víz- és szennyvíz vonatkozásában is. E cégek döntéshozó vezetőiben, szakszervezeti 
vezetőikben eddig is megbíztunk, kulturáltan, emberi módon kezelték az ügyet. 
Tapasztalata, hogy a túlórákat minden esetben kifizették a dolgozóknak. Úgy gondolja, 
hogy a beterjesztett előterjesztés tájékozatlanságra utal. Nem támogatja az előterjesztés 
napirendre vételét. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  azt gondolja, hogy meg kellene adni a tiszteletet az előterjesztést 
támogatóknak, mert feltehetően tudják, hogy mit írtak alá. Tisztában vannak azzal, 
hogy mit tartalmaz a munka törvénykönyve, valamint azzal, hogy a Komlón érintett 
cégekre is vonatkozik.  
Nem gondolja, hogy ez diktátum lenne. A törvényt bírálják és nem a komlói cégek 
vezetőinek munkáját. Sosem volt arra példa, hogy az ő munkájukat ne ismerték volna 
el. Polgármester úr válaszát tekintve felmerül a kérdés, hogy e cégek szándékoznak-e 
ezeket a szigorú szabályokat alkalmazni. A munkavállalók érdekeit szem előtt tartva 
javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa az előterjesztés megtárgyalását.  
 
Pista József szerint az ellenzékieknek az a feladatuk, hogy tegyenek a rossznak vélt 
döntések ellen. Véleménye, hogy a törvény rossz, mert nem a túlóraszámot kellene 
megemelni, hanem a béreket.  
 
Hegedüs Norbert kiment a teremből, a létszám 14 főre változott. 
 
Polics József ismét elmondta, hogy a nevezett cégnél 2018-ban 1273 túlóra került 
elszámolásra, ami havi 100 órát jelent 100 emberre nézve. Közelében sincs a jelenleg 
megemelt 400 órához. Ezért nem vonatkozik Komló cégeire a túlóratörvény. 
Befogadja azokat a javaslatokat, melyek Komló város érdekét, a komlói cégek érdekeit 
képviselik, és a komlói emberek érdekét szolgálja. Nem támogatja a napirendre vételt 
és az előterjesztést. 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester dr. Barbarics Ildikó napirendi pont felvételére tett javaslatát szavazásra 
bocsátotta, melyet a képviselő-testület 5 igen, 9 nem szavazattal elutasított. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az eredeti változatban kiküldött napirendi 
pontokat, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
 
 



1. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Oletics Károly  rendőr alezredes 
 
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. 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy a ma délelőtt tartott Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Tanács ülésére meghívást kapott Gulyás Zsolt 
megyei főkapitány és Oletics Károly városi kapitány. A kapitány urak bemutatkoztak a 
térség polgármestereinek. Oletics Károly rendőr alezredes egyéb irányú elfoglaltsága 
miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. 
 
Jégl Zoltán a megyei rendőrkapitánnyal és a városi rendőrkapitánnyal való 
találkozásról és a régi kapitány leváltásának okáról érdeklődött. Cseh napelem 
befektetőkről, a MÁV vezetőkkel való tárgyalásról, a bányásznapi programokkal 
kapcsolatban, kolbásztöltő fesztivállal kapcsolatban kért tájékoztatást.  
Alpolgármester asszonytól a közfoglalkoztatás lehetőségeiről kapcsolatos 
egyeztetésről kérdezett. 
 
Dezső Károly  a Grandinvest Kft. képviselőjével tartott megbeszélésről érdeklődött. 
 
Mink Ern ő a DDKK vezérigazgatójával való egyeztetésről, és ennek tárgyához 
kapcsolódóan a MÁV vezetőivel való megbeszélésről kért tájékoztatást.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  érdeklődött az E.ON vezetőivel kapcsolatos egyeztetésről. 
Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban rendkívül sok volt a probléma az 
áramszolgáltatással, több órás áramkimaradások voltak, egész városrészt illetően is. A 
szakképzési ösztöndíjjal kapcsolatos beszámolóban meglepődve tapasztalta, hogy az 
ipari gépész, a női szabó, az asztalos és a vájár szakmákra jelentkezőknek lehetőségük 
lenne szakképzési ösztöndíjra pályázni. A 2018/2019. tanév első félévében nem 
indultak ezek a szakmák, így ösztöndíj kérelem sem volt. Kérdése az, hogy azért nem 
volt ösztöndíj kérelem, mert ezek a szakmák nem kerültek elindításra. A második 
félévben a kevés jelentkező miatt nem indulnak ezen szakmák. Várhatóan 2019/2020. 
tanév első félévében a női szabó és az ipari gépész szakmák indulnak. Ezzel 
kapcsolatban lehet-e tudni, hogy addigra már több jelentkező várható. Arról is 
kérdezett, hogy a vájárképzés idején hányan végezték el a szakmát, valamint lehet-e 
még folytatása a vájár képzésnek.  
 
Dr. Makra István Edéné a Baranya Megyei Önkormányzatnál megvendégelt koreai 
látogatókról érdeklődött, akik Komlóra is ellátogattak. 
 



Schalpha Anett a Jenei Zoltánnal és Misete Attillával történt egyeztetésről kérdezett. 
 
Bareithné Benke Nikolett elmondta, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
egyeztetést polgármester úr vezette le. A továbbiakban polgármester úr fog bővebb 
tájékoztatást adni. Hozzátette, hogy leginkább az induló programokról folyt a 
megbeszélés, mivel februárban zárult, majd március 3-val indul újra a program. 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy közel 1300 fő dolgozott 
közfoglalkoztatásban. A jelenlegi számítások alapján maximum 300 főre tudtak 
pályázatot benyújtani. Arra próbáltak törekedni, hogy a már korábban megkezdett 
programokat folytassák tovább. A mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódó feladatokra 
kisebb létszámra került benyújtásra a támogatási igény. Példaként említette a savanyító 
üzemet. Az általános városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó létszám kicsivel 
magasabb létszámra került benyújtásra, ezek összessége tette ki a 300 főt. Sikeres volt 
a PILOT program, mely embereket hozott vissza a munka világába. Erre a programra 
nagyon sok elismerés érkezett a Belügyminisztériumtól, amit eddig mindig támogatott. 
Jelenleg a pályázatok elbírálás alatt vannak, ebben az ügyben döntésről még nincs 
információ. Bízik abban, hogy Komló város egyedi kérelmét a Kormányhivatal 
támogatni fogja, hiszen nagyon fontos, hogy a foglalkoztatottak minden napja 
munkaviszonyban teljen. Annál is inkább, mert a családjukban sokszor ez az egy 
bevételi forrás áll rendelkezésre.  
 
Tavaly október óta ismert volt az az információ, hogy új megyei rendőrkapitány kap 
megbízatást. Gulyás Zsolt megyei főkapitányt 2019. január 16-án nevezték ki. A 
szolgálati rendnek megfelelően történt egy időpont egyeztetés, így ezen a napon került 
sor a bemutatkozásra. Meglepetés volt számára, hogy az új komlói rendőrfőkapitány 
személyesen is meglátogatta. Dr. Váczi István kapitány úr leváltásáról csak azt az 
információt kapta a polgármester, hogy nem nyilatkozhatnak erről. Úgy véli, hogy 
tudomásul kell venni egy rendőri szervezetnél, hogy szigorú szabályok mentén 
dolgoznak és e tényeket nem közölhetik.  
 
A cseh napelem befektetőkkel való egyeztetés során a korábban licit útján bérbe adott 
területek tulajdonos váltásáról beszéltek. A bérleti jogot megvásárolta egy cseh 
befektető a budafai, a Kossuth aknai, és a 0289 hrsz-ú (Diagonál aknával szemben 
lévő) területen. Ebben a témában már folytak jegyzői egyeztetések, mert a 
szerződésekben és egyéb nyilatkozatokban történnek finomítások. A Pénzügyi Iroda 
tájékoztatása szerint a bérleti díjak összegei folyamatosan érkeznek.  
 
A MÁV vezetőivel és a DDKK vezérigazgatójával történt megbeszélések 
összefüggnek a buszpályaudvar átépítésével. A buszpályaudvar önkormányzati 
tulajdonban lévő területét és a DDKK tulajdonában lévő területet jogilag rendezni kell. 
Ezért konzorciumi szerződésre került sor, ami alapján a közlekedési vállalat 60 millió 
forinttal járul hozzá a beruházáshoz. Az egyeztetési szintű tervek elkészültek, melyek 
a számítások szerint a 60 millió forintos összegbe nem férnek bele. A folyamatos 
tárgyalásnak ez az egyik oka. A DDKK-tól érkezett hivatalos levél alapján 60 millió 
forintnál magasabb összeggel nem tudnak hozzájárulni. Az már biztos, hogy a 



buszpályaudvar építését és ideiglenes működését nem lehet megoldani másképp, csak 
úgy, ha a MÁV területeket is igénybe vesszük. Már a pályázat benyújtásánál elkészült 
tervek is tartalmazták, hogy a vasút területének egy részét igénybe kell venni az 
autóbuszok parkolására. Ennek kialakítása nem része a pályázatnak. Az ezzel 
kapcsolatos tervek már elkészültek és megtörténtek az egyeztetések.  
 
Sok ember jelezte, hogy az idei szeptember eleji bányásznapi rendezvények éppen az 
iskolai évnyitók időszaka. Véleménye, hogy speciális helyzet alakult ki, de a 
hagyományokat nem szabad megtörni. Éppen ezért szeptember első vasárnapján (1-
jén) kezdődik a Komlói Bányásznapok rendezvény sorozat a szokásos 
megemlékezésekkel. A rendezvényszervezővel aláírásra került a vállalkozási 
szerződés, a programokról a későbbiekben lesz tájékoztatás.  
 
A kolbásztöltő fesztiválon történt incidensről elmondta, hogy a feljelentés megtörtént, 
a rendőrség vizsgálja az esetet. A Honismereti és Városszépítő Egyesület vezetőjével, 
Szarka Elemérrel történt egyeztetés után tájékozódtak az ügyben. Belső kivizsgálást 
kértek, melynek eredménye az lett, hogy két biztonsági őrt elbocsájtottak. A sajnálatos 
eseményt leszámítva a fesztivál nagyon jól sikerült. 
 
A Grandinvest Kft. a Tröszt utcában épít egy üzemet. A gépek még nem érkeztek meg, 
ezért csúsznak az eredetileg megállapodott határidőhöz képest. Ennek megoldására 
kért segítséget Antal József a polgármestertől. 15 fő foglalkoztatását tervezik, mely 
csak a gépsor megérkezése után valósulhat meg.  
 
Az E.ON-nal való megbeszélésen azokról a problémákról beszéltek, amelyek a 
polgármester szerint megengedhetetlenek. Mindenki előtt ismert, hogy majdnem egy 
évig kábel hiba miatt nem volt áram a Városház téren. A lakossági közületi 
üzemzavarokat, hibákat normál idő keretein belül megoldják. Amikor megkötésre 
kerül egy fejlesztési forrás átadásáról szóló szerződés, a munkát csak akkor végzik el, 
amikor már az összeg átutalásra került a számlájukra. A legrövidebb határidő is 180 
napos, amire a szolgáltató szerződést köt. Ez sokszor jelent problémát a fejleszteni 
kívánó gazdasági társaságoknál és az önkormányzatnál is.  
 
A gazdasági társaságok javaslatai alapján került megállapításra a szakképzési ösztöndíj 
és mértéke. A szakközépiskolában azért nincs egészségügyi képzés, mert nem volt 
meg a kellő létszám egy osztály elindításához. Ezekben a szakmákban továbbra is 
munkaerőhiány van, és továbbra sincs jelentkező. Hirdetések útján próbálják 
népszerűsíteni az ösztöndíjas szakmákat, mely akkor is jár, ha esti tagozaton végzik a 
tanulók. 8-12 jelentkezőre van szükség ahhoz, hogy egy osztályt indíthassanak. A 
polgármester személyesen részt vesz a szülői és pályaválasztási értekezleteken, a 
szülőket bíztatva arra, hogy vegyék igénybe a komlói középfokú oktatási rendszer által 
nyújtott képzéseket. Örül annak, hogy van egyetemi ösztöndíj és láthatóan a szociális 
ágazaton is jól működik az ösztöndíj program.  
 
A koreai befektetőknek Székesfehérváron van a székhelyük a Samsungnál. 
Lehetőséget látnak a foglalkoztatásra Baranya megyében a déli határnyitáson 



keresztül. Látogatásuk során a polgármester prezentációval készült a komlói 
lehetőségekről. Bemutatta számukra a befektetésre használható ingatlanokat és 
épületeket, valamint azt, hogy milyen önkormányzati támogatásokat vehetnek igénybe. 
Konkrét befektetési igényt is jeleztek, melyről még korai lenne beszámolni. Levélben 
köszönték meg, hogy megismerhették a komlói lehetőségeket és a későbbiekben 
jelentkezni fognak.  
A tegnapi megyei vállalkozói fórumon a komlói vállalkozókkal együtt körülbelül 120 
fő volt jelen. Megtörténtek a kapcsolatfelvételek és bízik ennek eredményében.  
A polgármester még hozzátette, hogy a Magyarországon lévő koreai nagykövetség 
képviselői is részt vettek a rendezvényen. Örül annak, hogy Mohács és Bóly mellett 
Komló is bemutatkozhatott. Tájékoztatásul elmondta, hogy hasonló prezentációkat 
tartott Bosznia-Hercegovinában, Mostarban és Szarajevóban.  
 
A Pécsi Tudományegyetem képviselőivel a tisztaszén technológiával és a 
Kutatásfejlesztési központ egyetemhez való deklarálásával kapcsolatban volt 
egyeztetés. A Pécsi Tudományegyetem decemberben nyert egy nemzetközi pályázatot 
a programra vonatkozóan. A programban a Mecseki Bányászati Klaszteren keresztül a 
Calamites Kft. képviselteti magát. Létrejött a Baranya megyei fejlesztési program, 
melyben néhány polgármesterrel közösen vettek részt, ennek vezetője a Pécsi 
Tudományegyetem. Bízik benne, hogy a nemzetközi pályázatnak köszönhetően 
határozottabb előrelépésre kerül sor.  
 
Pista József megjegyezte, hogy a kolbásztöltő fesztiválon történt esemény elszenvedői 
között volt a fia és ő maga. Körülbelül 6-7 főt ért sérelem. Álhírek terjedtek el, amit 
tisztázni szeretne. Kijelentette, hogy a polgármester úrnak semmi köze nincs a 
történtekhez. Bízik az igazságszolgáltatásban, és biztos benne, hogy megtalálják a 
felelősöket.  
Az incidenst leszámítva igazi báli hangulat volt a rendezvényen, ami már lassan kinövi 
a sportcsarnokot is. A 9 év alatt megszerzett hírnevet fenn kell tartani, nem szabad 
megengedni senkinek, hogy ezt lerombolja.  
 
Szarka Elemér nagyra tartja a képviselő úr véleményét és nyilatkozatát. Véleménye, 
hogy fesztivál hangulat volt a rendezvényen. A résztvevők nagyon készültek a 
rendezvényre, különböző kellékekkel, dekorációkkal érkeztek. Mindenkinek 
köszönetet mondott a szervezők és rendezők nevében.  
Elmondta, hogy közös közleményt adott ki az önkormányzat és az egyesület, amiben 
sajnálatukat fejezték ki a történtek miatt. Mindazokkal együttéreznek, akik fizikai és 
lelki sérüléseket szenvedtek. Úgy gondolja, hogy miután sokan tettek a fesztiválért, 
ezért senkinek nincs arra joga, hogy a hangulatot tönkre tegye. 9 év alatt egyszer sem 
fordult elő ilyen eset, és mindent meg kell tenni azért, hogy több ilyen ne történjen. 
Megjegyezte, hogy a Dunántúli Naplóban megjelent cikk rendkívül kedvező képet 
adott a fesztivál hangulatáról.  
 
Polics József bízik abban, hogy az incidens az igazságszolgáltatás berkeiben nyugvó 
pontra kerül. Azok a pozitív hírek fogják erősíteni a fesztivál fontosságát, melyek az 
újságban megjelentek. A rendezvényről készült fényképek és videófelvételek alapján 



látható, hogy egy hatalmas, jól sikerült rendezvény volt. Mindenkinek megköszönte a 
részvételt és az előkészítést egészen a megvalósításig.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

7/2019. (II. 21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta 
folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatókat, 
− a peres ügyekről szóló tájékoztatót, 
− a pályázatokról szóló beszámolót, 
− a közszolgálati ellenőrzésről szóló beszámolót, 
− a Közmeghallgatást, 
− a megválasztható képviselő-testületi tagok számáról szóló tájékoztatót, 
− a rendőrkapitány személyében bekövetkező változásról szóló tájékoztatót, 
− a 2018/2019. II. félévi szakképzési ösztöndíjról szóló tájékoztatót, és 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át. 
 
Határid ő: 2019.február 28.  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. sz. napirend 
 
2019 évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Szociális és Egészségügyi 
bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. 
 



Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy pótlólag kiküldésre került a 
könyvvizsgálói vélemény és kiosztásra került a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
írásos véleménye. 
 
A könyvvizsgáló előzetesen jelezte, hogy egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tud 
részt venni a képviselő-testület ülésén. 
 
Az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezet szövegében két évszám elírás történt: 
- a 3. § (1) bekezdésében helyesen: a város 2019. évi költségvetésének, és  
- a 6. §-ban helyesen: a 2020-ra átviendő maradvány. 
 
A polgármester megjegyezte, hogy Hegedüs István a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke javasolta a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított 
támogatás összegének 5%-kal történő emelését. 
 
További módosító javaslat nem érkezett. 
 
Pista József támogatja az előterjesztést. Négy év alatt sosem volt hiány a 
költségvetésben és bízik a Pénzügyi Iroda, valamint a könyvvizsgáló munkájában, 
melyet elismer.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  (MSZP frakció) szerint a működési hiány összegét jelentős 
mértékben csökkenteni kell. Nincs könnyű helyzetben a Pénzügyi Iroda. Ezen adatok 
ismeretében a szocialista frakció tartózkodni fog a szavazásnál.  
 
Pista József hozzáfűzte, hogy ha minden város ugyanilyen körültekintően és 
felelősségteljesen készítené a költségvetését, mint Komló, akkor nem keletkezhet 
hiány. 
 
Polics József hozzátette, hogy ez a költségvetés lehúzott igények nélküli beterjesztett 
költségvetés. Az intézményektől beérkezett igény kontroll nélkül került a képviselő-
testület elé úgy, hogy a feladattal nem terhelt maradványoktól kezdve minden benne 
foglaltatik ebben a hatalmas összegben. A két forduló között egyeztetés folyik a civil 
szervezetekkel, valamint a sporttal kapcsolatosan már megtörtént az egyeztetés.  
A könyvvizsgálói véleményben is olvasható, hogy a tervezett kiegészítő működési 
támogatásból 177.000 eFt a Dél-Dunántúli Közlekedési Központnak fizetendő. Ismert 
a tény, hogy a DDKK-val úgy kerül megkötésre a megállapodás, hogy csak akkor kap 
pénzt, ha önkormányzatunk az államtól megkapja a támogatást. Ez a nagy összeg is 
benne szerepel a hiányban, ha nem kapja meg az önkormányzat a támogatást, akkor 
nulla a hiány. A kormány felé benyújtásra került az igény a piac beruházáshoz 
kapcsolódva a 140 millió forintos kiegészítő támogatásra. Három-négy tétel szerepel a 
költségvetésben, amelyek átcsoportosításával a felére csökken a jelenleg beterjesztett 
hiány. A költségvetés tárgyalásának II. fordulója 2019. március 7-én lesz, addigra az 
átvezetések és pontosítások megtörténnek. Megjegyezte, hogy a 2013. évi 
konszolidáció óta az önkormányzat minden alkalommal jól zárta az évet, hitelfelvétel 
nélkül egészen 2018-ig. 



Idén folyamatban van a fürdőépülethez kapcsolódó 54 millió forintos ingatlanvásárlási 
hitel felvétele, amely a beruházáshoz kapcsolódik. Sajnálatos, hogy a volt bánya 
ingatlanokat ilyen módon kell visszaszerezni a város tulajdonába.  
A polgármester várja az önkormányzati képviselők költségcsökkentő és bevétel növelő 
javaslatait a két forduló közötti időszakban.  
A Hegedüs István által tett módosító javaslatot a polgármester nem támogatja. Ezt 
azzal indokolta, hogy egyik nemzetiségi önkormányzatnál sem volt emelés, és nem 
szeretne különbséget tenni közöttük. Az idei évre jelentősen növekedett az alap 
támogatás a tavalyihoz képest.  
 
A határozati javaslat 7. pontját javasolta törölni, mert jelenleg még nem lehet 
meghatározni az összeget. Javasolta továbbá a 11. pont törlését, amellyel a számozás 
értelemszerűen megváltozik. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásának 5 %-os emeléséről szóló javaslatot, melyet a képviselő-testület 1 igen, 
13 nem szavazattal és 1 tartózkodással elutasított. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban szereplő 7., és 11. 
pontok törlését, melyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot minősített többségű szavazással, 
melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

8/2019. (II.21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok 
javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület egyetért az előterjesztésben ismertetett, koncepciótól történő 

eltérésekkel és a két forduló között átvezetendő tételekkel. A működési mérleg 
egyensúlyának biztosítása érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett 
kiegészítő működési támogatási igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű 
felemelésével.  

 
2. A második fordulós előterjesztés során nevesíteni kell a tervezett hitelfelvételek 

visszafizetésének forrását, összhangban az állami számvevőszék korábbi 
megállapításaival. A hitelfelvétel összege nem haladhatja meg a kötelezettségvállalási 
limit várható vízi közmű rekonstrukcióval csökkentett összegét. 

 
3. A képviselő-testület az I. fordulós tervezetbe beépített tételeken túl nem ismer el 

további egyszeri, illetve folyamatos igényeket.  
 



4. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, 
úgy annak terhére haladéktalanul rendezni kell a helyi tömegközlekedéshez 
kapcsolódó pénzeszköz-átadási kötelezettséget.  

 
5. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak 

nyújtandó támogatás összegét a 2018. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.  
 
6. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évivel megegyező 

összegű differenciált támogatásával, jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket.  
 
7. A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 6.1.1. sz. mellékletre 

betervezett összegekkel. Azokat jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 
működési célú pénzeszköz-átadásokról szóló megállapodások aláírására, illetve a 
támogatási összegek időarányos folyósítására.  

 
8. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgy évben befolyó többlet 

bevétel a hiány fedezeteként kerüljön igénybevételre annak terhére – a 
továbbszámlázási jellegű bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.  

 
9. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy két forduló között folytasson 

egyeztetéseket az intézményi költségvetések egyes előirányzatainak időleges, illetve 
végleges zárolásáról a költségvetés hiányának csökkentése érdekében. Az erre 
vonatkozó javaslatait a második fordulós előterjesztés összeállítása során mind a 
számszaki, mind a szabályozói oldalról szerepeltesse. 

 
Határid ő: azonnal, illetve 2019 március 7. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  intézményvezetők 
 
 
 
Polics József felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ szerint a képviselő-testületi ülés 
előtt 75 órával lehet a módosító javaslatokat írásban benyújtani, melynek napja 
március 4-e.  
 
 

3. sz. napirend 
 
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző  
Meghívott: Kiss Béláné   igazgató  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, 
valamint a Szociális és Egészségügyi bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet minősített többségű szavazással, 
melyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
rendeletet alkotta: 
 

1/2019. (II.22.) sz. 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.) számú önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

2. § 
 

A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 
 

3. § 
 
(1) Ez a Rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba. 

 
 
(2) E Rendelet 1. számú és 2. számú mellékletében foglaltakat a 2019. március 1. napját 

követően megállapított térítési díjak esetében kell alkalmazni. 
 
 
Komló, 2019. február 21. 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő        Polics József 
 címzetes főjegyző        polgármester 



1. sz. melléklet a 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez 
„ 6. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

1. Szociális étkeztetésnél 

 Intézményi térítési díj 

1.1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítással együtt        

875,- Ft/fő/nap 

1.2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítás nélkül       

825,- Ft/fő/nap 

 
1.3. Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
 kiszállítással           kiszállítás  

                                nélkül 
nem haladja meg a 31.350,- Ft-ot 230,- Ft/nap 180,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750, Ft jövedelem között 290,- Ft/nap 240,- Ft/nap 
42.751,- Ft - 71.250,- Ft jövedelem között 350,- Ft/nap 300,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között 450,- Ft/nap 400,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft jövedelem között 580,- Ft/nap 530,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft jövedelem között 680,- Ft/nap 630,- Ft/nap 
156.751,-Ft - 181.000,- Ft jövedelem között 710, -Ft/nap 660, -Ft/nap 
181.001,- Ft jövedelem fölött 750, -Ft/nap 700, -Ft/nap 
 
2.   Nappali ellátásnál 
 
 Intézményi térítési díj 

2.1 Nappali ellátás 2.120,- Ft/fő/nap 

2.2 Demens ellátás étkezés nélkül 3.680,- Ft/fő/nap 

2.3 Demens ellátás étkezéssel 4.555,- Ft/fő/nap 

 
2.4. Személyi térítési díj idősek nappali- és demens betegek ellátása esetén:  
 
2.4.1 Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén  
(csak tartózkodók), amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 50,- Ft/nap 
70.001,- Ft - 85.000,- Ft jövedelem között                                                       80,- Ft/nap 
85.001,- Ft -  100.000,- Ft jövedelem között 165,- Ft/nap 
100.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között                                              190,- Ft/nap 
135.001,- Ft -  150.000,- Ft jövedelem között                                              220,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              250,- Ft/nap 



171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              270,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                           300,- Ft/nap 
 
2.4.2. Személyi térítési díj demens betegek nappali ellátása étkezéssel esetén  
amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 245,- Ft/nap 
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                              340,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 460,- Ft/nap 
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között                                              580,- Ft/nap 
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              650,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              760,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              830,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             990,- Ft/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  
 

 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási önköltség 

3.1.  Hajléktalanok ellátása 
4.130,- Ft/fő/nap 
123.900,- Ft/hó 

 

3.2. Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén: 
 
Az igénybevétel első 30 napjára térítési díjat nem kell fizetni. 
 
A 2. hónaptól, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
nem haladja meg a 30.000,- Ft-ot 120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 
30.001,- Ft – 55.000,- Ft jövedelem között                              260,- Ft/nap 7.800,- Ft/hó 
55.001,- Ft – 65.000,- Ft jövedelem között 380,- Ft/nap 11.400,- Ft/hó 
65.001,- Ft – 75.000,- Ft jövedelem között 430,- Ft/nap 12.900,- Ft/hó 
75.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között 600,- Ft/nap 18.000,- Ft/hó 
85.001,- Ft – 95.000,- Ft jövedelem között 850,- Ft/nap 25.500,- Ft/hó 
95.001,- Ft jövedelem felett 1.000,- Ft/nap 30.000,- Ft/hó 
 
4. Házi segítségnyújtás 
 

4.1. Házi segítségnyújtás 
1.545,- Ft/fő/óra, ebből: 

•  Szociális segítés: 300,- Ft/fő/óra 
• Személyes gondozás: 1.245,- Ft/fő/óra 

 
 



 

4.2. Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén: 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme: 

Jövedelem 
 

Személyi gondozás Szociális segítés 

nem haladja meg az 56.000,- Ft-ot 100,- Ft/óra 80,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között 140,- Ft/óra 100,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft jövedelem között 210,- Ft/óra 150,- Ft/óra 

105.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között 240,- Ft/óra 190,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelem között 320,- Ft/óra 280,- Ft/óra 

150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között 450,- Ft/óra 320,- Ft/óra 

170.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között 570,- Ft/óra 440,- Ft/óra 

185.001,- Ft jövedelem felett 630,- Ft/óra 500,- Ft/óra 

 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 315,- Ft/készülék/nap 

  
 
5.2 Személyi térítési díj Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi 
jövedelme: 
nem haladja meg a 45.000,- Ft-ot 30,- Ft/készülék/nap 
45.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között                                                                         50,- Ft/készülék/nap 

75.001,- Ft jövedelem fölött 
a havi jövedelem 2 % -a/nap 

de legfeljebb 300,- Ft/ kész/nap 

 
5.3 A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a 
szolgáltatást. 
 
 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét 
összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban 
tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
 
 
 



 

2. sz. melléklet a 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez 
„ 7. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez” 

 
 

1. Bölcsődei gondozási díj 
 

1.1. Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége: bruttó 6.475,-Ft 
 

1.2. 1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 1.050,-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 1.440,- 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 

 
 
 

4. sz. napirend 
 
Javaslat a Komló Városi Óvoda átszervezésére - Boldog Ceferino Katolikus 
Óvodába járó gyermekek óvodai ellátása a 2019/2020-as nevelési évtől  
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott:   Kozmann Kornélia   intézményvezető 
           Tamás Gyuláné   elnök 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
dr. György Zóra arról érdeklődött, hogy az óvodai átszervezés jár-e más egyéb 
változással is.  
 
Polics József elmondta, hogy az előterjesztésből látható, hogy 23 gyermek nevelése 
szűnik meg, de zömük a Hunyadi utcai óvoda körzetében lakik, ezért a gyermekeket 
ebbe az óvodába szeretnék áthelyezni. A beiratkozás április 24-25-én lesz, ekkor dől el 
a létszám, és hogy kit, hová iratnak be a szülők. Ekkor lehet azt is megállapítani, hogy 
a városi óvodákban hány csoportot, és melyik intézménybe lehet elhelyezni. A 
jelenlegi számokat tekintve, - figyelembe véve az iskolába beiratkozó gyermekeket is, 



és az óvodás korúakat, - a tavaly megszüntetett egy csoportot vissza kell hozni a 
Hunyadi úti óvodába. A tervek szerint ők átvételre kerülnek a városi 
intézményrendszerbe, amely hét tagóvodából áll. Más egyéb változást nem terveznek, 
csupán a létszám miatt kell mozgatni a dolgozókat a szakszerű ellátás biztosítása 
érdekében. 5 dolgozó kerül átvételre, ebből egy fő novemberben nyugdíjba vonul. 
Megjegyezte, hogy Németh Tamásné független helyettes lesz ez év szeptember 1-től, 
ezért egy fő kell majd a helyére. Ezekről a májusi testületi ülésen lehet végleges 
döntést hozni. Addig a törvényben előírt egyeztetési folyamatok előkészítésére kerül 
sor. Többek között egyeztetésre lesz szükség a szülői munkaközösség, a szülők, a 
szakszervezet és az óvodák között. A polgármester egyeztetett a Pécsi 
Egyházmegyével is, aki nem fenntartója az alapítványi intézménynek. Ez ügyben 
egyeztetésre került sor a püspök úrral, a gazdasági vezetővel, az oktatási referenssel, és 
a kuratórium meghozta a szükséges döntéseket.  
 
Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy az átszervezésnek mindig rossz fogadtatása 
van az érintettek körében. A Katolikus Óvoda dolgozói hatalmas törődéssel végzik 
munkájukat. Biztosítéknak érzi azt, hogy folyamatos egyeztetések zajlanak. Úgy 
gondolja, hogy az érintettek elfogadták és jó megoldásnak találták a Hunyadi Óvodába 
történő átvételt. Megköszönte Tamás Gyuláné és az óvoda dolgozóinak munkáját.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület minősített többségű szavazással, 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és 
a következő határozatot hozta: 
 

9/2019. (II.21.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Javaslat a Komló Városi 
Óvoda átszervezésére - Boldog Ceferino Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai ellátása a 
2019/2020-as nevelési évtől” című előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a jelenleg a Boldog 
Ceferino Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai nevelését a 2019/2020-as nevelési évtől 
biztosítja a Komló Városi Óvodában, valamint gondoskodik az 5 fő intézményi dolgozó 
továbbfoglalkoztatásáról. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városi Óvoda átszervezéshez 
szükséges egyeztetéseket folytassa le.  

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városi Óvoda átszervezéséhez 
kapcsolódó végleges előterjesztést a Képviselő-testület májusi rendes ülésére terjessze be.  

Határid ő:  a Képviselő-testület májusi ülése 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 



5. sz. napirend 
 
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés 
meghosszabbítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:   Fodor József   ügyvezető igazgató 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, és a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Makra István Edéné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy olyan együttműködési 
keretszerződés meghosszabbításáról van szó, ami már több éve működik az 
önkormányzat és a cég között. Véleménye, hogy nagyon jó és gyümölcsöző az 
együttműködés. Az szerződött összeg évek óta nem változott, amit megfelelőnek tart. 
 
Mink Ern ő kiment a teremből. 
 
Több vélemény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 
 

10/2019. (II.21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati keretszerződésben 
foglaltakat. 
 

1. A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 
az Önkormányzat és a Mambó Rádió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Rádió 1) 
között kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződést. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2019. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra szóló szerződést aláírja. 

 
2. A képviselő-testület a szolgáltatásért 300.000.- Ft + ÁFA/év díjat fizet, melynek 

fedezetét a 2019. évi költségvetés keretében az önkormányzati igazgatás szakfeladat 
reklám és propaganda kiadásainak terhére biztosítja.  

 
Határid ő:  2019. február 28. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 
 
 



6. sz. napirend 
 

Pályázat benyújtása a Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós 
munkáinak támogatására 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán  üzemigazgató 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szakitex Kft. és a Baranya-Víz Zrt. 
előtti területről van szó. Az elmúlt évben csőtörés miatt gödrök keletkeztek, ennek a 
vízvezeték szakasznak a teljes cseréje fog megtörténni. A tervek szerint ebben az 
évben Gesztenyéstől a Penny áruházig terjedő útszakasz teljes felújítása valósulhat 
meg, ezért előtte szükséges a vezetéket kicserélni. A pályázat benyújtása február 28-án 
történik, ezután várhatóak a szükséges döntések és engedélyek. Amennyiben nem lesz 
eredményes a pályázat, úgy átmenetileg az eszközhasználati díjból kell 
megfinanszíroznia a rekonstrukciót az önkormányzatnak. Körülbelül május-június 
hónapban indulhat az útszakasz felújítása.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

11/2019. (II.21.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat benyújtása a Komló, Kossuth Lajos utca 
ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak támogatására” tárgyú előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület „Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós munkái” 

támogatásának érdekében pályázat benyújtását határozta el az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által hirdetett pályázati felhívásra. 
 

2. A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 26. 695. 400,- Ft, melyhez a képviselő 
testület összesen bruttó 8. 008. 620,- Ft saját forrást biztosít a 2018 évi „víz- és 
szennyvízhálózat bérleti díj (eszközhasználati díj)” előirányzat terhére. 
A képviselő-testület a végleges bérleti díj ismeretének hiányában utasítja a jegyzőt, hogy 
a 2018 évi eszközhasználati díj a fenti sajátforrás összeggel kiegészítve kerüljön 
betervezésre a 2019. évi költségvetésbe.  

 
Határid ő:  2019. február 22. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 



3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre 
történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  

 
Határid ő:  2019. február 26. 
Felelős: Polics József polgármester  
 
 

7. sz. napirend 
 
Komló város 2019. évi tervezett rendezvény-naptára 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Horváth Lászlóné  intézményvezető  
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán véleménye szerint a rendezvény naptár még nem teljes, mert a 
későbbiekben ki fog egészülni. Magyarázata, hogy a városi pályázatra (CLLD) több 
civil szervezet is pályázott, de még nincsenek eredmények. Szerinte felül kellene 
vizsgálni, hogy a CLLD pályázaton az egyes civil szervezetek pontosan mire 
pályáztak, mert lehet, hogy van olyan városi rendezvény is, ami ebbe nem tartozik 
bele. Félő, hogy a többi rendezvényüket, ami városi rendezvényhez kapcsolódik, a 
pályázatból nem tudják fedezni.  
 
Mink Ern ő visszaérkezett, dr. Makra István Edéné kiment a teremből. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  kérdezte, hogy a „Civil ízek utcája” pénteki napon lesz, vagy 
elírás. 
 
Szarka Elemér válaszolta, hogy sajtóhiba történt. Természetesen meghirdetésre fog 
kerülni a helyes időpont. 
 
Polics József szerint a 140 rendezvény a városban, jól tükrözi Komló város társadalmi 
helyzetét. Olyan erős közösségek, szervezetek, és intézmények vannak a városban, 
melyek segítségével jött létre a sok rendezvény. Büszkék lehetünk rá.  
A CLLD pályázatot tekintve fontos, hogy a komlói civil szervezetekhez kerüljenek a 
támogatások. Egy tartalékot kell képezni, az esetleges vis maior helyzetre, annak 
érdekében, hogy ne maradjanak el a rendezvények pénzhiány miatt. A nagyobb 
szervezeteket arra kérte, hogy a kisebbeket vegyék szárnyaik alá. Ha a határidő 
lejártáig (március 22-ig) nem sikerül lefedni a pályázatokkal a rendelkezésre álló 
keretet, akkor a le nem fedett keret visszaszáll az állami költségvetésbe. Többször is 
felhívta a figyelmet, hogy a nagyobb civil szervezetek fogjanak össze a kisebbekkel és 
egyeztessenek, annak érdekében, hogy 120%-ban fel lehessen használni a 
rendelkezésre álló forrásokat. 
 



Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

12/2019. (II.21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, valamint az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembe vételével – a Komló város 2019. 
évi rendezvény-naptáráról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület Komló város 2019. évi rendezvénytervét és a programok 
megrendezését az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
2.  A képviselő-testület a 2019. évi városi nagyrendezvények szervezési 

felelőseként Horváth Lászlónét a Közösségek Háza intézményvezetőjét jelöli 
ki, koordinálásával Simon Andrásné marketing-ügyintézőt bízza meg. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény-naptár városi 
honlapon történő megjelenéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős:  Polics József polgármester  

 
 
 
(Rendezvénynaptár külön csatolva.) 
 
 
 



8. sz. napirend 
 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Dr. Makra Istvánné visszaérkezett a terembe. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

13/2019. (II.21.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat 
kiírása című előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői (intézményvezető) álláshelyére pályázatot 
hirdet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 

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

 
2.) A Képviselő-testület szakmai munkacsoportot hoz létre és megbízza, hogy a Komló Város 
Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői 
(intézményvezető) álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményezze.  
A munkacsoport tagjai: 
- dr. Makra Istvánné, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke, 
- dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka kulturális szakértő, és 
- dr. Henn Tamás – a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény dolgozója. 

 

A Képviselő-testület felkéri a dr. Makra Istvánnét a munkacsoport vezetésére. 
 
 



Határid ő:  pályázatok benyújtási határidejét követő 21. nap 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

9. sz. napirend 
 
Az Interreg REFRESH Central Europe CE1013 számú pályázati program komlói 
projektjéhez többlet önerő biztosítása 
 
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 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

14/2019. (II.21.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Interreg 
Refresh Central Europe CE1013 számú pályázati program komlói projektjéhez többlet önerő 
biztosítása” tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület utólagosan tudomásul veszi, hogy a 2018. évi bevételekkel nem 
fedezett 5.560.392,-Ft összegű pályázati kiadásból 294.155,-Ft nem előfinanszírozásként, 
hanem önerőként jelentkezett, melynek fedezete a 2018. évi költségvetés 7. sz. 
mellékletében szereplő „pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” volt. 
 

2. A képviselő-testület a komlói projekt megvalósíthatósága érdekében legfeljebb bruttó 7 
millió forint többletönerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére azzal, hogy a 
fejlesztési kiadások 2020-ra átcsúszó leigénylésére való tekintettel a tervezett teljes 
tárgyévi fejlesztési kiadást 16.250.000,-Ft+7.000.000,-Ft, azaz mindösszesen legfeljebb 
bruttó 23.250.000,-Ft-ot a tárgyévi költségvetésben szerepeltetni kell.  

 
 A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő összeget a 2019. évi 
 költségvetés összeállításakor vegye figyelembe. 
 

Határid ő: 2019. február 22. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többletönerő csökkentése érdekében 

kezdeményezzen projekten belüli átcsoportosítást. Az engedélyezett átcsoportosítás 



jóváhagyását, illetve a módosult összegek folyósítását követően a képviselő-testületet 
tájékoztatni kell. 
 
Határid ő: átcsoportosítás kezdeményezésére: 2019. március 31. 
  tájékoztatásra: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

10. sz. napirend 
 
Adománygyűjtés a kisbattyáni kereszt renoválására 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Schalpha Anett tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kisbattyáni templom 
felújítására az EMMI által kiírt pályázatra benyújtotta az Egyházmegye a projekt 
kérelmét. Arra gondoltak, hogy ne csak a templom, hanem az előtte álló kereszt 
felújítására is sor kerüljön, ezért a Kisbattyáni Részönkormányzat adománygyűjtésből 
fedezné az erre vonatkozó kiadásokat. Mindenkit arra kért, aki adományozni szeretne, 
hogy a részönkormányzat tagjait vagy a képviselő asszonyt keressék meg. Szeretettel 
várják a különböző felajánlásokat.  
 
Polics József mindenkit biztatott, hogy támogassák a nemes célt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

15/2019. (II.21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat kezdeményezésére – a polgármester 
előterjesztésében a Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottságok 
javaslatainak figyelembevételével – az „Adománygyűjtés a kisbattyáni kereszt renoválására” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
1.) A képviselő-testület egyetért a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat mellékelt 
kezdeményezésével és támogatja azt. 
 
2.) A képviselő-testület felkéri a településrészi önkormányzatot az adománygyűjtés lebonyolítására. 
Vállalja, hogy az összegyűjtött forrást a részönkormányzatnak rendelkezésére bocsájtja, illetve 



amennyiben a cél forráshiány miatt 2019. 10. 31-ig nem valósul meg, úgy a befolyt összegeket 
visszatéríti. 
 
3.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a kereszt renoválását csak abban az esetben jogosult 
megrendelni a településrészi önkormányzat vezetője, ha a szükséges forrás számlapénzként 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2019. 10. 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  Schalpha Anett részönkormányzat vezető  
 
4.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről a bevételek 
realizálását követően gondoskodjon, felhatalmazza a polgármestert azok saját hatáskörben történő 
jóváhagyására. 
 
Határid ő:  2019. 10. 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

11. sz. napirend 
 
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 
 
Előadó: Szarka Elemér bizottsági elnök 
 
Szarka Elemér bejelentette, hogy a képviselők a vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek 
határidőre eleget tettek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

15/2019. (II.21.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján – 
megtárgyalta és elfogadta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségek teljesítéséről tájékoztatóját. 
 
 
 
 
 
 
 



12. sz. napirend 
 
INTERPELLÁCIÓK,  BEJELENTÉSEK 
 
Interpelláció és bejelentés nem érkezett. 
 
Polics József bejelentette, hogy 2019. február 28-án 17.00 órakor közmeghallgatásra 
kerül sor az I. emeleti nagyteremben. A határozatképesség biztosítása szükséges, ezért 
minden képviselő megjelenésére számít. 
Megköszönte a munkát. A képviselő-testületi ülést 17 óra 14 perckor bezárta. 
 

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



1. sz. melléklet 
2019. évi TERVEZETT RENDEZVÉNY-NAPTÁR 

PROGRAM 
IDEJE 

HÓNAP      
NAP 

PROGRAM 
MEGNEVEZÉSE 

PROGRAM JELLEGE : pl.: 
fesztivál, falunap, 
gyermekprogram, 

ünnepség, sport, egyéb stb. 

HELY/Helyszín 
/települések 

megnevezése és a 
konkrét helyszín / 

SZERVEZŐ INTÉZMÉNY NEVE 
CÍME, TEL.SZÁMA, E-mail, Honlap 

címe 

01. 15. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

01. 18. Örökségünk – Délutáni 
Diskurzus 

Vetítéses előadás Közösségek Háza 17 óra Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

01.18. utó szilveszter zenés est Komló, Zrinyi klub Komlói Nyugdíjas Egyesület 
01.19. A Magyar Kultúra Hete – 

Tunyogi emlékest a CS.Í.T. 
zenekarral 

Rock koncert Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

01.22. (18 óra) A Magyar Kultúra Hete 
– ünnepi műsor 

Városi ünnepi műsor Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

01. 22. 
 

Mecsek Alkotó Műhely: 
„Másképpen”c. kiállítása 

kiállítás Komló – Muzeális 
Gyűjtemény 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1. 

72/481-071 
komloikonyvtar@gmail.com 

www.komloikonyvtar.hu 
01.23. 14 óra A Magyar Kultúra Hete -  

Mesevetélkedő 
Játék általános iskolások alsó 

tagozatos csoportjainak 
Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 

Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 
tér 1. www.khszinhaz.hu 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 



01.23. 18 óra A Magyar Kultúra Hete – A 7 
hegycsúcs komlói mászója – 

Egy este Németh 
Alexandrával 

Ismeretterjesztő előadás, 
közönségtalálkozó 

Színház Önkormányzat, Honismereti és 
Városszépítő Egyesület, Közösségek 

Háza, Színház 

01.25. Szakközépiskola szalagavató iskolai rendezvény Színház PSZC Szakközépiskola 

01.26. Vince Napi Új Bor Mustra bormustra Hotel Béke-sziget Tisztelet Komlónak Egyesület 
Jégl Zoltán 

jeze58@gmail.com 
 

01.26. (18 óra) A Magyar Kultúra Hete - 
„Hopp hajnalig” A Sárarany 

zenekar koncertje, és Táncház 

Népzenei koncert és táncház Színház – Közösségek 
Háza 

Pöndöly Egyesület 

01. 29. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

01. 29.  
(14 óra) 

Mary és Max ifjúsági előadás Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

02.01. Nagy László Gimnázium 
szalagavató műsor és bál 

iskolai rendezvény Színház – Közösségek 
Háza 

Kökönyösi Gimnázium 
7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 

72/482-367 
gimnazium@magylaszlo-

komlo.sulinet.hu 

     
02.04. „De virágzás, de Élet és 

örök.” 
Ady Endre halála 100. 

Irodalmi összejövetel Könyvtár - Komlói 
Nyugdíjas Könyvbarát 

Kör 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 



évfordulója 7300 Komló, Városház tér 1. 
72/481-071 

komloikonyvtar@gmail.com 
www.komloikonyvtar.hu 

02. 05. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

02.08. Szakképző iskola szalagavató iskolai rendezvény Színház PSZC Szakképző iskola 

02.09. IX. Komlói Nemzetközi  
Kolbásztöltő Fesztivál 

Közösségek  gasztronómiai 
találkozása, vetélkedése 

Komló, Városi 
Sportközpont 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület 

( Szarka Elemér, Kocsis Ferenc ), Komló 
Város Önkormányzat 

02.13.(14 óra) Irina – ifjúsági előadás színházi előadás Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

02.14 – 02.19. „Van rá egy százasom” 
sorozat 

drámapedagógiai foglalkozás-
sorozat iskolai csoportoknak 

Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

02. 15. Örökségünk – Délutáni 
Diskurzus 

Vetítéses előadás Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

02.16. Erdélyi Kör és Rákóczi 
Szövetség jótékonysági bálja 

táncos rendezvény Közösségek Háza Erdélyi Kör és Rákóczi Szövetség komlói 
Szervezete 

02. 18. Farsang idején zenés összejövetel Könyvtár - Komlói 
Nyugdíjas Könyvbarát 

Kör 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1. 



72/481-071 
komloikonyvtar@gmail.com 

www.komloikonyvtar.hu 
02. 19. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 

02.20. Farsangoló gyermekprogram, játszóház, 
jelmezverseny 

Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

02.22. (18 óra) Retro – a New Generation 
táncestje 

táncszínház Színház New Generation Egyesület 

02.23. (10-18 
óráig) 

DARTS verseny sportrendezvény Közösségek Háza T20 Darts Egyesület 

02.25. (13 óra) Filharmónia Ifjúsági 
hangverseny 

komolyzenei koncert Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

02.26. (9.30 
órakor) 

Borka Mumusföldön gyermek előadás Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

02.27. 19 óra Moravetz produkció – 
Őrületek tornya 

színházi előadás Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

02.27. Montágh Imre szépkiejtési 
verseny 

szépkiejtési verseny 7300 Komló, Bányász u. 
1. 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin 
Általános Iskolája 



tel.: 06 72 581-276 
e-mail: iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu 

honlap: gagarin.hu 
 

03. 05. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban és Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

03. 10. Horzsa Sándor Emléktúra Mozgás a szabadban és 

emlékezés. 

Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

03.11. (19 óra) Bánfalvy Stúdió – Nicsak, ki 
lakik itt 

színházi előadás Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

03.12. (14 óra) Honvéd próba játék általános iskolás 4. 
osztályos csoportoknak 

Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

03. 13-14. Nagy László Napok Sport- és tantárgyi vetélkedők, 
dalosverseny 

Nagy László Gimnázium 
Komló 

Kökönyösi Gimnázium 
7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 

72/482-367 
gimnazium@magylaszlo-komlo.sulinet.hu 

03.15. (10 óra) Nemzeti ünnep – a Gagarin 
iskola ünnepi műsora és 

koszorúzás 

ünnepi műsor Színház, 48-as tér, Petőfi 
szobor 

Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

03. 15. Koszorúzás és megemlékezés 
a Kossuth emlékhelyen 

Ünnepség Komló, Kossuth 
emlékhely 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület 

(Csík Istvánné, Fóris Zoltán ), Komlói 
Országjáró Baráti Kör 



03.15. Megemlékezés az 1848-49-
es forradalom és 
szabadságharcról; 

A Gagarin Általános Iskola 
emlékműsora 

városi megemlékezés 7300 Komló, 48-as tér 
1-5. 

Komlói Színház- és Hangversenyterem 
tel.:   06 72 483-014 

komloiszinhaz@khszinhaz.hu 
honlap: www.khszinhaz.hu 

 03. Játékos városi matematika 
vetélkedő felső 
tagozatosoknak 

játékos vetélkedő 7300 Komló, Bányász u. 
1. 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin 
Általános Iskolája 
tel.: 06 72 581-276 

e-mail: iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu 
honlap: gagarin.hu 

 
03. István László 

festménykiállítása 
kiállítás Komló - Muzeális 

Gyűjtemény 
Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1. 

72/481-071 
komloikonyvtar@gmail.com 

www.komloikonyvtar.hu 
03.15. DÖKE-Kerékpártúra sport Komló, Eszperantó tér DÖKE, info@doke.hu , www.doke.hu 
03.15. Nőnapi köszöntés ünnepség Komló, Zrinyi klub Komlói Nyugdíjas Egyesület 

03.18 – 03.22. „Van rá egy százasom” 
sorozat 

drámapedagógiai foglalkozás-
sorozat iskolai csoportoknak 

Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

03. 19. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

03. 22. Örökségünk – Délutáni 
Diskurzus 

Vetítéses előadás Közösségek Háza 17 óra Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 



03. 22. 
''  Virágos Komló 2019  '' 

városszépítő mozgalom éves 
értékelése 

'' Virágos Komló 2019 '' 
városszépítő mozgalom 

év indítása 

 

Szakmai és értékelő és 
oklevélátadó találkozás 

Komló, Nemzetiségek 
Háza 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület 

( Fóris Zoltán, Szarka Elemér ), 
Komlói Nyugdíjas Egyesület, 

Magyar Vöröskereszt Komlói Szervezete 

03.23. (16 óra) Belső Tűz és Pöndöly 
közös táncház 

közös néptánctanulás Közösségek Háza Belső Tűz Egyesület és Pöndöly 
Egyesület 

03.23. nyugdíjas ki- mit- tud fesztivál Pécs, Testvérvárosok tere 
ált. iskola 

Hontravell Kft 

03.29. (17 óra) „Pro Patria”– emlékkiállítás és 
előadás a Rákóczi év 

alkalmából 

dokumentum-kiállítás és 
ismeretterjesztő előadás 

Közösségek Háza Rákóczi Szövetség komlói szervezete és 
Közösségek Háza 

03.29.(17 óra) A Felsőszilvási iskola 
bemutatkozó műsora 

iskolai rendezvény Színház Felsőszilvási Általános Iskola 

04. 02. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

04.02.(10 óra) EFAMI Óvodások 
hangversenye 

komolyzenei koncert Színház EFAMI 

04.05.(17 óra) A Kenderföldi iskola 
bemutatkozó műsora 

színházi műsor Színház és 
Hangversenyterem 

Kenderföld-Somági Általános Iskola 
Komló, Gagarin u. 4. 

iroda@kenderfoldiiskola.hu 
www.kenderfoldiiskola.hu 



04.07. Szlalomverseny autósport Eszperantó tér, Csempe 
gödör 

Wild dogs Kft. 

04. 08-13. XXIV. könyvtári hét rendezvénysorozat Komló - Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1. 

72/481-071 
komloikonyvtar@gmail.com 

www.komloikonyvtar.hu 
04. 10.  „Tündérkert” területi 

mesemondó verseny 
mesemondó verseny Komlói Kodály Zoltán 

Ének-zenei Katolikus 
Általános Iskola és 

Óvoda 
7300 Komló, Templom 

tér 2. 
 

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

7300 Komló, Templom tér 2. 
72/481-272 

kodalykomlo@pecs.egyhazmegye.hu 
www.komlokodaly.hu 

04. Kovacsics Vilmos és Gyenizse 
Gábor komlói fafaragók 

kiállítása 

kiállítás Komló – 
Muzeális 

Gyűjtemény 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1. 

72/481-071 
komloikonyvtar@gmail.com 

www.komloikonyvtar.hu 
04.11.19 óra DOZE/Bolero színházi előadás Színház Közösségek Háza, Színház- és 

Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 
tér 1. www.khszinhaz.hu 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 
04. 12. Örökségünk - Délutáni 

Diskurzus 
Vetítéses Előadás Közösségek Háza 17 óra Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 



04.12. Gagarin – nap 

műveltségi vetélkedő 

játékos vetélkedő 7300 Komló, Bányász u. 
1. 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin 
Általános Iskolája 
tel.: 06 72 581-276 

e-mail: iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu 
honlap: gagarin.hu 

 
04.12. Gagarin-nap 

kézilabda torna 

sport / kézilabda torna 7300 Komló, Bányász u. 
1. 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin 
Általános Iskolája 
tel.: 06 72 581-276 

e-mail: iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu 
honlap: gagarin.hu 

 
04. 12. Honismereti nap a Gagarin 

Általános Iskola osztályával 
Játékos, ismereteket adó nap a 

fiatalokkal 
Komló, Sikonda Komlói Honismereti és Városszépítő 

Egyesület 
(  Bogdán László ) 

04.12-13. MindenMás Fesztivál – 
alternatív kulturális fesztivál 

„hangos” és „nem hangos” 
programok, koncertek, 

alternatív színházi előadások, 
kultúreksön, kiállítás 

Színház, KH, Zrínyi 
klub, a város közterei 

Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

04.14. Négy Évszak Futás Tavaszi 
Forduló 

sport Komló, KBSK 
Sportpálya 

DÖKE, info@doke.hu , www.doke.hu 

04. 16. 

04. 30. 

Túra az egészségünkért! 

Túra az egészségünkért! 

Mozgás a szabadban. 

Mozgás a szabadban. 

Mecsek Mecsek 
Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

04.17. (14 óra) Escargo hajója/Tenyészdúc ifjúsági színházi előadás Színház Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

04.27.(19 óra) Fonti5 táncbemutató modern színpadi tánc műsor Színház Fonti5 Táncstúdió 



04.27. (14 óra) Rose-és gyümölcsborok 
mustrája 

bormustra Hotel Béke-sziget 
kerthelyiség 

Tisztelet Komlónak Egyesület 
Jégl Zoltán 

jeze58@gmail.com 
 

04.30. Játékos városi matematika 

vetélkedő 3-4. osztályosoknak 

játékos vetélkedő 7300 Komló, Bányász u. 
1. 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin 
Általános Iskolája 
tel.: 06 72 581-276 

e-mail: iskola@gagarin-komlo.sulinet.hu 
honlap: gagarin.hu 

 
04. 30. Májusfa állítás Hagyományőrzés Komló, Városház tér Komlói Honismereti és Városszépítő 

Egyesület 
( Fóris Zoltán, Szarka Elemér ) 

05.01. Nemzetiségi nap fesztivál Komló Városház tér Komló város Önkormányzata, 

Komlói Német Közhasznú Egyesület, 
06/20/4450348 

foglein.karoly@upcmail.hu, továbbá a 
nemzetiségi önkormányzatok. 

05. 04 „Hétdombos" majális Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

05.04. 
 

Ballagás ünnepség Nagy László Gimnázium 
Komló 

Kökönyösi Gimnázium 
7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 

72/482-367 
gimnazium@magylaszlo-komlo.sulinet.hu 

05.05. 2019 Másodperces Futás sport Komló, Eszperantó tér DÖKE, info@doke.hu , www.doke.hu 
05.11. (8-22 

óra) 
Regionális Néptánc Találkozó néptánc találkozó Színház, Közösségek 

Háza 
Pöndöly Egyesület 



05. 07. 

05. 18. 
05. 21 

Túra az egészségünkért! 
Baranya 60, 30, 15, 8 

Teljesítménytúra Rendezése 
Túra Az Egészségünkért! 

Mozgás a szabadban. 

Mozgás a szabadban.  

Mecsek Mecsek 

Mecsek 

Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 
Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 
Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

05.18. Dalos találkozó Fesztivál Kozármisleny, 
művelődési ház 

Baranya Megyei nyugdíjasok képviselete 

05. egyeztetés 
alatt 

Testvérvárosi találkozó baráti találkozó Valpovoi nyugdíjasház Valpovo Nyugdíjas Egyesület 

05.18.(17 óra) Király Csaba zongora- és 
orgonaművész koncertje 

komolyzenei koncert Színház  

05. 24. Örökségünk - Délutáni 
Diskurzus 

Vetítéses Előadás Közösségek Háza 17 óra Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

05. 25. A Gimnázium 65 éves 
találkozója 

ünnepség Nagy László Gimnázium 
Városi Sportközpont 

Komló 

Kökönyösi Gimnázium 
7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 

72/482-367 
gimnazium@magylaszlo-komlo.sulinet.hu 

05.26. (9-13 
óra) 

Városi Gyermeknap családi programok Közösségek Háza, 48-as 
tér 

Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

05.30-06.02. KASZT amatőr színházi találkozó Színház, Közösségek 
Háza, 48-as tér 

Súgólyuk Egyesület 



06.01. XI. Komló és környéke 
Bányászainak Találkozója 

találkozó Altáró, Hotel Béke-sziget 
kerthelyiség 

Komló Város Önkormányzat, Komlói 
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet 

Kőszegi Ernő 30/351-2463 

06. 04. A Nemzeti Összetartozás 
Napja és városi Pedagógusnap 

ünnepi műsor, elismerések 
átadása és megemlékezés 

Komlói Színház, 48-as 
tér, Nemzeti 

Összetartozás emlékmű 

Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu 

06. 04. Túra az egészségünkért Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

06.15. Ballagás ballagás Kenderföld-Somági 
Általános Iskola 

Kenderföld-Somági Általános Iskola 
Komló, Gagarin u. 4. 

iroda@kenderfoldiiskola.hu 
www.kenderfoldiiskola.hu 

06.15-16. 2019 perces Kosárlabda Gála 
és Egészségnap 

sport- és egészség napi 
programok 

Sportközpont, 
Eszperantó tér 

Komló Város Önkormányzata,  
DÖKE 

06.16. Túra és találkozó a civilekkel XII. civil találkozó Vörösfenyő kulcsosház Hétdomb Természetbarát Egyesület és 
civilek 

70/260-7059,  
Június – 

Augusztus 
közepéig 

Hajóval a világ körül c. 
kiállítás 

kiállítás Komló – 
Muzeális 

Gyűjtemény 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1. 

72/481-071 
komloikonyvtar@gmail.com 

www.komloikonyvtar.hu 
06. 16. Lafferton Henrik 

Emléktúra 

Mozgás a szabadban, és 
emlékezés. 

Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

06.16. Négy Évszak Futás Nyári 
Forduló 

sport Komló, KBSK 
Sportpálya 

DÖKE, info@doke.hu , www.doke.hu 



06. 18. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

06.24. (16 óra) Szent Iván Éj  civil program Hotel Béke-sziget 
kerthelyiség 

Tisztelet Komlónak Egyesület 
Jégl Zoltán 

jeze58@gmail.com 
30/530-6870 

 
06.28. (15 óra)  Borok egészségre gyakorolt 

hatásai 
előadások, kóstoló Hotel Béke-sziget 

kerthelyiség 
Tisztelet Komlónak Egyesület 

Jégl Zoltán 
jeze58@gmail.com 

07. 09-15. XXXIII. Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő és 
Honismereti Tábor 

Gyermek szakmai és 
szabadidős program 

 

Komló és környező 
települések 

Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület 

( Szarka Elemér, Berta Istvánné, Bogdán 
László ) 

07. 02. 

07. 16. 

Túra az egészségünkért! 

Túra az egészségünkért! 

Mozgás a szabadban. 

Mozgás a szabadban. 

Mecsek Mecsek 
Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

07.01-07.26. Nyári napközi nyári napközis tábor Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

08. 1-3.  BARANYA KUPA 2019 Nemzetközi Rallye Fesztivál 
Komló belváros 
+Baranya Megye 

Marco Racing Team 

marcoracingteamkft@gmail.com 

08.3.10.17.24. Utcazene – Street Arts 
sorozat 

fúvószenekari koncertek és 
táncbemutatók 

Városház tér Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 



08.20. 9. (24 
óra) 

Szent István Nap ünnepi műsor, kenyér-
szentelés, családi programok, 

műsorok, utcabál 

48-as tér Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

08.31. Jó Szerencsét! Kerékpártúra sport Komló, Közösségek 
Háza 

DÖKE, info@doke.hu , www.doke.hu 

09.01. 
Komlói Bányásznapok 

rendezvénysorozat 

ünnepségek, faültetés, 
koszorúzás 

Arborétum, Bányász 
emlékmű, 

Komló Város Önkormányzat,  

Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet 

09. 01-től  
XIV. Fiatal alkotók 

 

kiállítás Komló – 
Muzeális 

Gyűjtemény 
 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1. 

72/481-071 
komloikonyvtar@gmail.com 

www.komloikonyvtar.hu 
09. 03. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 

09.05. (15 óra)  
VI. Komlói Nemzetközi 

Pálinka Mustra -minősítés 
pálinka minősítés Hotel Béke-sziget terme 

Tisztelet Komlónak Egyesület 
Jégl Zoltán, jeze58@gmail.com,  

30/530-6870 
 

09. 06. '' Ízek utcája '' Gasztronómiai  
hagyományőrzés, főzőverseny 

Komló, Eszperantó tér Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület 

( Fóris Zoltán, Bogdán László, Szarka 
Elemér) honismeretkomlo@freemail.hu 

09.06-08. Komlói Bányásznapok népünnepély, hagyományőrző 
és művészeti programok 

Színház, Eszperantó tér, 
Múzeumkert 

Önkormányzat, Béni Gábor e. v., 
Közösségek Háza, Színház, JAVK és 



Muzeális Gyűjtemény, civil szervezetek 

09.08. (10 óra) 
VI. Komlói Nemzetközi 

Pálinka Mustra -
eredményhirdetés 

díjkiosztó 
Hotel Béke-sziget 

kerthelyiség 

Tisztelet Komlónak Egyesület 

Jégl Zoltán, jeze58@gmail.com 

 

09. 07. 
 
 
 

09. 14. 

“Jó Szerencsét!” (15, 7 Km) 
Bányász Emléktúra 

Szervezése 
 

Örökségünk – Délutáni 
Diskurzus 

 

Mozgás A Szabadban, És 
Emlékezés 

 
 

Vetítéses előadás 

Mecsek 
 
 
 

Közösségek Háza 17 óra 

Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

 
 

Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

09.09-09.15. Hét Domb Filmfesztivál filmes alkotók fesztiválja Színház, 48-as tér, 
Sikonda pihenőpark 

Önkormányzat, Baranya Televízió, 
Közösségek Háza, Színház 

09.15. Négy Évszak Futás Őszi 
Forduló 

sport Komló, KBSK 
Sportpálya 

DÖKE, info@doke.hu , www.doke.hu 

09. 17. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

09.20. Európai Mobilitási Hét-
Autómentes Nap 

sport  
és ügyességi verseny 

Eszperantó tér Komló Város Önkormányzat , civil 
szervezetek 

Simon Andrásné 
30/670-4592 

09.20. Lecsófesztivál civil program Hotel Béke-sziget 
kerthelyiség 

Tisztelet Komlónak Egyesület 

Jégl Zoltán, jeze58@gmail.com 



09.27. Idősek Napja 
ajándékműsor 

szépkorúak köszöntése, 
könnyűzenei műsor 

Sportközpont Komló Város Önkormányzata 

Október Szász János András 
festménykiállítása 

kiállítás Komló – 
Muzeális 

Gyűjtemény 

Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1. 

72/481-071 
komloikonyvtar@gmail.com 

www.komloikonyvtar.hu 
10.06. Aradi Vértanúk 

megemlékezés 
megemlékezés 48-as tér Komló város Önkormányzat, Erdélyi 

Kör 

10. 01. 

10. 15. 

Túra az egészségünkért! 

Túra az egészségünkért! 

Mozgás a szabadban. 

Mozgás a szabadban. 

Mecsek 

Mecsek 

Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

10.07-12. Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat Komló - Könyvtár Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1. 

72/481-071 
komloikonyvtar@gmail.com 

www.komloikonyvtar.hu 
10.16-23. A Mecseki Láthatatlanok 

nyomában – Október 23. 
nemzeti ünnep 

óriáskiállítás, élményjáték, 
ünnepi műsor, koszorúzás 

Színház, mecseki 
túraútvonalak, városi 

közterek, középületek, 
48-as tér 

Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

10. 18. Örökségünk – Délutáni 
Diskurzus 

Vetítéses Előadás Közösségek Háza 17 óra Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 



10. 20. 

10. 26 

Eperjesi Ernő Emléktúra 

„Mecseki Láthatatlanok”  
Történelmi Emléktúra 

Mozgás a szabadban és 

emlékezés. 

Mozgás a szabadban és 
emlékezés. 

Mecsek 

 

Mecsek 

Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

 
Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

11.01. (18 óra) Kegyeleti Ünnepség megemlékezés a világháborúk 
áldozataira 

Templom tér Honismereti- és Városszépítő Egyesület, 
Közösségek Háza 

11. 05. 

 

Túra az Egészségünkért! Mozgás a Szabadban. Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

11. 10. Emlékezés a már 
„Végtelenben túrázók”-ra 

Mozgás a szabadban és 
emlékezés. 

Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

11. 12.  Szociális Munka Napja ünnepi műsor, elismerések 
átadása 

Komlói Színház Komló város Önkormányzata 

11. 15. Örökségünk – Délutáni 
Diskurzus 

Vetítéses Előadás Közösségek Háza 17 óra Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

11.16. (14 óra) Térségi Népdaléneklési 
verseny 

gyermekrendezvény Közösségek Háza Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

11. 19. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

 11. 22. V. Gyöngyössy Zoltán 
Országos Fuvolatalálkozó 

 
Találkozó 

 
Színház 

Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolája 

7300 Komló, 48-as tér 7. 
tel.sz.: 36-72-788-133 



 
 

erkelferenckomlo@gmail.com 
11. 23. Rockenbauer P. Emléktúra Mozgás a szabadban, és 

emlékezés. 
Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 

11.28-12.22. Adventi rendezvénysorozat zenés műsorok és 
gyermekcsoportok 

Városház tér Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 48-as 

tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

11.29-12.06 Borbála Hét 
rendezvénysorozat 

hagyományőrző 
rendezvények,  koszorúzás és 

szakmai konferencia 

Múzeum, Színház, 
emlékhelyek 

Önkormányzat, Múzeum, Közösségek 
Háza, civil szervezetek ,Komlói 

Honismereti és Városszépítő Egyesület 
 

12. 01. IX. Szent Borbála Emléktúra Mozgás a szabadban, és 
emlékezés. 

Mecsek Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

12.01. Négy Évszak Futás Téli 
Forduló 

sport Komló, KBSK 
Sportpálya 

DÖKE, info@doke.hu , www.doke.hu 

12. 10. Örökségünk – Délutáni 
Diskurzus 

Vetítéses Előadás Közösségek Háza 17 óra Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

12. 15. „Hétdombos” karácsony Ünnepség Német klub Hétdomb T.E. 70/ 260-7059, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

12. 20. Díszítsük föl együtt a város 
karácsonyfáját 

szabadtéri program Városház tér Simon Andrásné 30/670-4592 
Jégl Zoltán 30/530-6870 


