
JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült:        Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  2019. március 7-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 12 fő képviselő, Gerencsér Ágnes, dr. György Zóra és Molnár 
Zoltánné igazoltan (betegség miatt) hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 02 perckor 
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és 
írásban történik.  
 
Napirend felvételére és módosítására tett javaslatot, új 3. számú napirendként javasolta 
felvenni és tárgyalni a „Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó 
feladat-ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítása” című napirendet. A meghívottakra tekintettel javasolta, hogy 1. számú 
napirendi pontként tárgyalja a testület a 4. számú 2018. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatot, valamint 2. számú napirendi pontként az 5. számú 2019. évi 
költségvetési rendelet II. forduló tárgyalása című előterjesztéseket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet, az új napirenddel, valamint a napirendi 
pontok sorrendjének módosításával együtt, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1.sz. napirend 
 
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
  Tompa Árpád könyvvizsgáló 
 
A polgármester köszöntötte Orbán Irén és Tompa Árpád könyvvizsgálókat. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény. 



 
FIDESZ-KDNP Frakció: Schalpha Anett felhívta a figyelmet, hogy a költségvetési 
rendelet 2018. november 29-i módosítását követően önkormányzati támogatások kerültek 
megállapításra, pénzeszközök utalása történt, mely változásokat bevételi és kiadási 
előirányzat-módosításként figyelembe kell venni. Ennek kapcsán a működési kiegészítő 
támogatás 195 millió forintos összege, az adóbevételi többlet, az ingatlan értékesítési 
bevétel túlteljesülése és kiadási megtakarítások együttesen lehetővé tették, hogy a 
tartalékok terhére, a még nem kezelt működési hiányt és a felhalmozási mérleg hiányát 
ellensúlyozzuk. Így a jelenlegi módosítás a tényteljesüléssel összhangban már nem 
tartalmaz hitelfelvételt.  
Hozzátette, annak ellenére sem történt hitelfelvétel, hogy az önkormányzat a fürdőépület 
megvásárlására hitelfelvételről döntött. Rendkívül magas összegű pénzmaradvánnyal 
zárult az év, tekintettel a benyújtott pályázatokra. Intézményeinknél a felelős 
gazdálkodásnak és a sok pénzforrásnak köszönhetően szintén magas pénzmaradvánnyal 
lehet számolni. Javasolta a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József jelezte, hogy az előterjesztésben a 2019. évszám elírásra történt, a helyes 
évszám természetesen 2018. Tehát 2018. november 29-én történt az utolsó módosítás, a 
mai nappal váltak véglegessé a számok. Ekkor még a hitelfelvétel összege 389.502 forint 
volt, mely a mai napra lenullázódott, nem volt szükség hitelre. A költségvetés főösszege 
több, mint 9 milliárd forint. A fürdőépület megvásárlására tervezett hitel összege a 2019. 
évi költségvetést fogja terhelni. Bízik benne, hogy az idei költségvetés is ilyen jól teljesül 
majd. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

2/2019. (III.8.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2018. (III.8.) SZÁMÚ 

RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 



1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának rendjéről szóló 5/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. 
§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„(1) A város 2018. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:        
  a./ bevétel főösszege:  9.189.799.128 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  9.189.799.128 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):              0 Ft   
         
(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési 

célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 
szerint: 

         
  a./ bevétel főösszege:  3.625.663.989 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  4.029.181.066 Ft   
  c./ hiány összege:       403.517.077 Ft   
         
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint:        
         
  a./ bevétel főösszege:  5.564.135.139 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  5.160.618.062 Ft   
  c./ többlet összege:     403.517.077 Ft   
         
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak:        
  1 személyi jellegű kiadások:            1.574.846.615
 Ft 
  2 munkaadókat terhelő járulékok:   280.142.784 Ft 
  3 dologi jellegű kiadások:            1.277.278.488
 Ft 
  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás          4.029.181.066
 Ft 
  5 speciális támogatások             0
 Ft 
  6 egyéb kiadások:             2.028.350.175
 Ft 
  7 költségvetési létszámkeretet: 285 főben állapítja meg. 
  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 500 főben állapítja 
  meg.”    
 
 
 
 



2. § 
 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„6. § 
         
A költségvetés tartaléka 959.705.009 Ft-, melyből:     
         
  működési általános tartalék:             0  Ft  
  működési céltartalék:        959.705.009 Ft  
      ebből EU-s pályázatok kapcsán  

2019-re átviendő maradvány:      947.482.764 Ft”  
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Komló, 2019. március 7. 
 
 
   dr. Vaskó Ernő        Polics József 
 címzetes főjegyző        polgármester 
 
 

2. sz. napirend 
 
2019. évi költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, és a Szociális és egészségügyi bizottság, 
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a rendeletet elfogadásra 
javasolta.  
 
Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény, valamint a Pénzügyi bizottság írásos 
véleménye. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a költségvetésünkbe betervezett 
TOP-1.3.1-16-BA1-2017-00001 Közlekedésfejlesztés Baranya Megyében 2. (Bétai 
elkerülő út felújítása) pályázathoz kapcsolódó kiadás és vele egyező összegű, a kötött 
maradvány részét képező forrás 100-100 M Ft egyező összegben került beépítésre. Ez a 
pályázat érinti a 6542 jelű Komló-Magyarszék összekötő út felújítását Gesztenyéstől a 
Pennyi áruházig. A költségvetési rendeletről szóló előterjesztés kiküldését követően a 



pályázat fő kedvezményezettje kezdeményezte a támogatási előleg visszautalását az eredeti 
cél műszaki tartalmának módosulása és új pályázat benyújtása miatt. Ismertette, hogy a 
Belügyminisztériumhoz bértámogatásra benyújtott pályázat sikeres volt, és 43 millió 
forintos összeggel támogatják a bérfejlesztést. Tekintettel a késői időpontra a változások 
átvezetésére nem volt mód, arra majd a soron következő költségvetési rendelet módosítás 
keretében kerülhet sor. Reményeink szerint addigra az új pályázat jóváhagyott számai is 
ismertté válnak.  
Elmondta, hogy az SZMSZ alapján módosító javaslatot kedd 12.00 óráig lehetett volna 
benyújtani, de ilyen jellegű javaslat nem érkezett. 
 
FIDESZ-KDNP Frakció: Schalpha Anett a könyvvizsgálói jelentésből idézett. 
„Véleményünk szerint a 2019. évi költségvetési előirányzatai, a bevételek és kiadások 
tervezési kockázatát figyelembe véve, a költségvetési feladatok megvalósítását nem 
veszélyeztetik. A bevételek esetében a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatás kockázatának kivételével, lényegesnek mondható bizonytalansági elemeket 
(bevétel felültervezése, a kiadások esetében alultervezést) nem tapasztaltunk.” Ez a mondat 
is azt mutatja, hogy néhány kockázatot leszámítva, az idei évben is kedvezően alakul a 
költségvetés, tekintettel az 54 millió forint összegű hitelfelvételre. Reméli, hogy minimális 
hitelfelvétellel, de jól zárja az évet az önkormányzat költségvetése. Emlékeztetett arra is, 
hogy az előző években nem volt hitelfelvétel. Ha idén kerül is rá sor, ne felejtse el senki, 
hogy a városban rengeteg futó pályázat van folyamatban és fontos beruházások zajlanak az 
itt élők érdekében.  
A rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
MSZP Frakció: dr. Barbarics Ildikó  véleménye, hogy az idei költségvetés jelentősen 
magasabb kockázatot tartalmaz az előző évekhez képest. A könyvvizsgálói vélemény 
nyilván egy végső konklúziót tartalmaz a számok összefésülése okán. Az előző évekhez 
képest a lényegesen magasabb kockázatot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ebből 
adódóan a rendkívüli kiegészítő támogatás iránti igényünk jelentős mértékben meg fog 
növekedni, valamint figyelembe kell venni, hogy hitel felvételére is sor kerülhet. Nem lehet 
látni, hogy a támogatás milyen mértékű lesz, és milyen hitelfelvétel előtt állunk. Nem 
támogatja az előterjesztést, valamint a rendeletet. 
Saját véleményeként elmondta, hogy valóban hitelfelvétel nélkül működött az 
önkormányzat az elmúlt évek alatt. Viszont a korábbi éveket áttekintve, a feladatokat és az 
intézményrendszert figyelembe véve, mégiscsak egy „lecsupaszított” 
intézményrendszerrel állunk szemben (pl.: kórház és egyéb intézmények állami átvétele). 
A hitelfelvételeket nézve úgy korrekt, ha arra is figyelünk, hogy korábban a pénz jelentős 
része mire fogyott el. Jó, hogy fejlesztések és beruházások folynak a városban, de a 
kormányzati pártok által folytatott kampányra vonatkozóan se felejtsük el, hogy ezek 
nagyon nagy százaléka Uniós pénzből van finanszírozva.  
 
 



Bareithné Benke Nikolett megjegyezte, hogy nem szabadna előfordulnia annak, hogy egy 
volt önkormányzati tulajdonban lévő épületre 54 millió forint összegű hitelt vegyen fel az 
önkormányzat. Egykor az ingatlan Komló város tulajdonában volt, amit most visszavásárol 
az önkormányzat, hogy újra a tulajdonában álljon. 
 
Schalpha Anett véleménye, igen vannak olyan fejlesztések a városban, amelyek uniós 
forrásból valósulnak meg. A Munkácsy Mihály utcai beruházás pedig kormányzati 
támogatásból valósul meg, de a Pécsi Egyházmegyét se felejtsük el, aki éppen a napokban 
jelentős pénzösszeget ad át városunk részére a belvárosi iskola környezetének 
megszépítésére. A kormány minden évben nagyon sok támogatást nyújtott a városnak 
annak érdekében, hogy az évet megfelelő módon tudja lezárni, akár nullszaldósan, akár 
pénzmaradvánnyal. Úgy gondolja, hogy ebben az évben is hasonló lesz a helyzet.  
 
Hegedüs Norbert elmondta, valóban úgy néz ki a helyzet, hogy szükség lehet ebben az  
évben hitelfelvételre. Soha sem a fejlesztésekkel volt a probléma, hiszen a város minimális 
önerővel tudta megvalósítani a fejlesztéseket. A problémát jelenleg a működési hiány 
okozza. Szeptemberben lehet majd meglátni az adóbevételek összegének alakulásából, 
valamint a kiegészítő támogatáson túli bevételekből, hogy a költségvetésünk hogyan 
alakul. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi költségvetés végrehajtható, egy minimális 
hitelfelvétellel is. Tekintettel arra, hogy az előző években is a fejlesztési hiánynál hasonló 
mértékű hiányokat mindig megoldotta a város. Jelenleg a működési hiányt kell áthidalni, 
amire az előző évhez hasonlóan idén is lesz megoldás. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Polics József mindenkit próbált megnyugtatni. A költségvetést a FIDESZ-KDNP Frakció 
állította össze és valósította meg, ugyanúgy, mint az elmúlt években. Természetesen 
minden évben több forgatókönyv készült annak érdekében, hogy megfelelő számokkal 
zárjuk az évet. Idén biztosan szükség lesz hitelfelvételre, amit nem a működésre fordít az 
önkormányzat, hanem a város fejlődésére. Megjegyezte, hogy 2004. óta tagja az ország az 
Uniónak, és nem az első ciklust visszük véghez Uniós tagként. Véleménye, hogy a 
lehetőségeket meg kell ragadni, nem szabad hagyni elveszni. A fejlesztési hiány 
nagyságrendje hasonló, mint az elmúlt években. A 2018. szeptemberi számokhoz képest az 
idei szám még alacsonyabb. Példaként említette, hogy 100 millió forint szerepel a 
költségvetésben pályázathoz kapcsolódó tartalékként. Jelenleg nem tartalmazza a 43 millió 
forint összegű bértámogatást, amiről már döntés született. Egy „B” forgatókönyvben 
minden feltétel szerepel, ami minimalizálja a működési hiányt. Visszavetítve az elmúlt 
időszakra a legkisebb rendkívüli önkormányzati támogatás 195 millió forint, a legnagyobb 
pedig 360 millió forint volt. Nem beszélve arról, hogy a DDKK felé a támogatást csak 
akkor fizeti az önkormányzat, ha meg is kapta. Ezek az összegek mind-mind csökkentik azt 
a kockázatot, amit jelenleg a számok mutatnak. Működési hitel felvételére nem került sor, 
és ebben az évben sem fog sor kerülni rá. Ma egy olyan rendeletről dönt a testület, ami az 
intézmények racionális gazdálkodását szabályozza, 30 napos intézkedési tervvel. A 



költségvetés minden olyan tartalékot tartalmaz, amely garantálja a biztonságos 
végrehajtást. Fejlesztésekhez kapcsolódó hiteleket kell megteremteni, vagy azok kiváltását 
kell a kormányzattól megszerezni. Az elfogadott költségvetés után pedig meg kell tenni az 
ehhez szükséges intézkedést. A „lecsupaszított” intézményrendszerhez hozzáfűzte, hogy 
amikor még az iskolák és a kórház az önkormányzat kezelésében volt, akkor sem volt a 
városnak ekkora a költségvetése, hanem ennél kevesebb. Ilyen szempontból nincs 
összefüggés. A feladatalapú finanszírozásnak köszönhetően egyes feladatokat leszámítva, 
száz lefinanszírozott van. Például amikor az óvodák működéséhez hozzá kell tenni több, 
mint 60 millió forintot, vagy megemelkedik a villamos energia összege, akkor ezeket be 
kell emelni a költségvetésbe. Nem csak beruházásokról kell beszélni, mert a teljes 
intézmény rendszer működése és gazdálkodása is a helyére került a városban. Mindenki 
arra kért, hogy szavazza meg a 2019. évi költségvetési rendeletet. Az intézményvezetők és 
dolgozóik segítsenek megvalósítani azokat a terveket és elképzeléseket, melyet e 
költségvetés tartalmaz. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és 
a következő határozatot hozta: 
 

17/2019. (III.7.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a könyvvizsgáló véleményének, illetve a 
bizottságok javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet. 
 
1. A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeket, 
valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV Törvény 3. § (1) 
bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket 
2019-2022. évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 
 
2. A képviselő-testület kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása 
érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére. Felkéri a 
polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően a költségvetési törvény 3. sz. melléklet I. 10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 
jogcím szerinti rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás elnyerésére vonatkozó kérelem 
benyújtásáról. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges formahatározatot a 
képviselő-testület nevében és helyett megtegye.  
 
3. A képviselő-testület megismerte a polgármester Komló Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 5/2018. (III.8.) rendelet 9. §-a szerinti 2019. január, 
február hónapokban folytatott önkormányzati és közös önkormányzati hivatali átmeneti 
gazdálkodásról szóló beszámolóját és azt tudomásul veszi. Tudomással bír arról, hogy az átmeneti 



gazdálkodás időszakának gazdasági eseményei a 2019. évi költségvetési rendeletbe beépítésre 
kerültek. 
 
4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és 
kötelezettségvállalások megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását követően készítse el az 
önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal likviditási tervét, melyet április hónaptól minden 
hó 20. napjáig az előző havi tényadatok figyelembevételével aktualizálni kell.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

1. sz. melléklet 
 

Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  2. § (1) bekezdése  
 szerinti saját bevételei 2019-2022. években 
 eFt-ban 

Bevétel megnevezése 2019. 2020. 2021. 2022. 

Helyi adóból származó bevételek 833500 850000 870000 890000 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó 
bevétel 45431 42000 42000 42000 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 14000 14000 14000 14000 

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítésből vagy  
privatizációból származó bevétel 0 10000 10000 10000 

Bírság, pótlék és díjbevétel 2000 2000 2000 2000 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 

Összesen: 894931 918000 938000 958000 

50% 447466 459000 469000 479000 

 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV . Törvény 3. §-a szerinti 

 adósságot keletkeztet ő ügyletekb ől eredő önkormányzati fizetési 
kötelezettségek 

  2019-2022. években 
 

Ügylet megnevezése 2019. 2020. 2021. 2022. 

Hitel, kölcsön felvétele (tőke) 340875 200000 200000 200000 



Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala 0 0 0 0 

Váltó kibocsátása 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 0 

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvétel 0 0 0 0 

Szerződésben kapott, legalább 365 nap 
időtartamú, halasztott fizetés, részletfizetés 
futamidő végéig 0 0 0 0 

Összesen: 340875 200000 200000 200000 
 

 
Majd szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület minősített többségű 
szavazással 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és a következő 
rendeletet alkotta: 
 

3/2019. (III.8.) sz. rendelet 
 

KOMLÓ VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK 
RENDJÉRŐL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti 
jogalkotói hatáskörében a 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket 
rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
         
A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, beleértve a közös 
önkormányzati hivatal és az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet 
terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.  
  

2. A címrend 
 

2. § 
         
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. § szerinti címrendet az 5. sz. melléklet 

tartalmazza.        
 
 (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak 

egy-egy címet.        
         
 



 
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 

3. § 
         
(1) A város 2019. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 

alábbiak szerint:        
  a./ bevétel főösszege:  7.978.325.138 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  8.319.200.122 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):     340.874.984 Ft   
         
(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési 

célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 
szerint: 

         
  a./ bevétel főösszege:  2.680.876.626 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  3.021.751.610 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):     340.874.984 Ft   
         
 
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

szerint:        
         
  a./ bevétel főösszege:  5.297.448.512 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  5.297.448.512 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):            0 Ft   
         
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok az alábbiak:        
  1 személyi jellegű kiadások:            1.182.672.684
 Ft 
  2 munkaadókat terhelő járulékok:   245.407.007 Ft 
  3 dologi jellegű kiadások:            1.137.325.977
 Ft 
  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás          2.990.251.610
 Ft 
  5 speciális támogatások             0
 Ft 
  6 egyéb kiadások:             2.763.542.844
 Ft 
  7 költségvetési létszámkeretet: 294 főben állapítja meg. 
  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 350 főben állapítja 
  meg.      
         
(5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként az 5. sz. melléklet tartalmazza.  

      



 A Városgondnokság költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár 
elhárításra 70.500.000 Ft előirányzatot biztosít. A Városgondnokság dologi előirányzatán 
belül 8.500.000 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként. 

         
(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 340.874.984 Ft összegű fejlesztési hitelt kell 

felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési 
hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 622.479.390 Ft többlet támogatás 
elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési 
kötelezettségeinek fedezetére 1.500.000 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen 
betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó 
kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.  

         
4. Az önkormányzat bevételei 

4. § 
         
(1) Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. 

       
 (2) Helyi adóbevétel 833.500.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül 

szolgál.        
 

5. Az önkormányzat kiadásai 
 

5. § 
         
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervenként a 5-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az 
intézményvezetők kötelesek gondoskodni a költségvetés tervezési és adatszolgáltatási 
feladataik keretében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az Áht. tv. 102-103. §-ai 
figyelembevételével az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben 
történő elkészítésére, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtására.  
A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.  
      

(2) A bérfizetés határideje a tárgyhót követő 5. nap.  
 
(3) Az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű 

juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben határozza meg. 
Felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy keretösszegen belül szabályozzák a cafeteria 
juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és 
járulékösszegeket is tartalmazzák. A Közszolgálati Szabályzatban a köztisztviselői 
juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell 
szabályozni. 

 
(4) A lakóház-felújítási előirányzatot 11.000.000 Ft-ban állapítja meg.  
 A felújítási feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési 

Bizottságot, hogy a "városi felújítási keret" terhére döntsön a szükséges beavatkozások 



előirányzatának biztosításáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havária helyzet esetén 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását 
engedélyezze.        

 A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan 
használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az intézményi 
folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a 
balesetveszély elhárítására.         

(5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó 16.098.473 Ft bevételből 8.089.853 Ft az 
áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként a különbözet a pályázati forrásból 
megvalósuló vízi közmű rekonstrukció önerejeként kerül nevesítésre. A bevétel eredeti 
előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre. 

 
(6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú 

melléklet tartalmazza. Az önkormányzat EU-s projektjeit a 7/2. sz. melléklet tartalmazza. A 
leutalt pályázati előlegek maradványban megjelenő összegéből a tárgyévet követően 
felhasználásra kerülő részével egyező összegű céltartalék került beépítésre.   
     

 (7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az 
önkormányzat hitel- és kötvényállománnyal az adósságátvállalás következtében a 
költségvetési rendelet elfogadásakor nem rendelkezik.     
   

(8) Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 12. sz. melléklet 
tartalmazza.        

         
(9) A nem költségvetési szervek támogatására 120.000.000 Ft pályázati keretösszeget a 11. sz. 

melléklet tartalmazza. 
Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. 
Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás 
alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2020. január 
15-ig elszámolni, illetve a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalása esetén az 
elszámolás a kiutalást követő negyedév végéig esedékes, melynek elmulasztása a támogatás 
kiutalásának felfüggesztését vonja maga után.    
 

(10) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások 
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére 
vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását 
követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok 
hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti 
támogatásokra.        

         
6. § 

         
A költségvetés tartaléka 1.891.439.604 Ft-, melyből:     
         
  működési általános tartalék:             0  Ft  
  működési céltartalék:    1.891.439.604  Ft  



      ebből EU-s pályázatok kapcsán  
2020-ra átviendő maradvány:  1.318.932.936 Ft 
 
 
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
7. § 

         
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit a 
költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a 
költségvetés végrehajtására.        

(2) Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül 
kötelesek gazdálkodni.          

 Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási 
kötelezettség 100 %-a az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti.  
      

(3) Az önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és 
fejlesztési hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves 
beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.  
       

(4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, 
támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi 
előirányzat-növekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a 
képviselő-testületet tájékoztatni.        

         
(5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület 

hozzájárulásával tehet.        
         
(6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át 

pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül. 
   

 (7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának 
igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész 
jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.        

(8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A 
költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet 
folytathat.        

         
(9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kiséréséhez minden hó 10-ig 

kötelesek a meglévő adósságállományról a hivatal részére adatot szolgáltatni. Az önálló, 
részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a közös önkormányzati 
hivatal városüzemeltetési és intézményfelügyeleti irodáját az üres álláshelyekről.  

 



(10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület 
engedélyezi.           

         
(11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, évközben a 

végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. Amennyiben az intézmény 
költségvetési előirányzatát túllépi, úgy vezetőjével szemben a munkáltatói jogok 
gyakorlójának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.      
   

 (12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és szükség 
esetén ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az 
önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet 
elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az 
intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok 
betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és 
pénzügyi vonzatát.  

        
 (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2019. évben 

legfeljebb 200 MFt likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitelek 
vehetőek igénybe.        

 
(14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, 

valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott 
kiadás bevételi forrása - a pénzügyi és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy 
hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.        

 (15)  A nem lakás célú ingatlanértékesítés e rendeletbe eredeti előirányzatként betervezett 
összegén felül teljesült tárgyévi bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg 
felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a 
szeptemberi rendes ülésen dönt. Ezen kívül valamennyi bevételi többlet a hiány csökkentését 
szolgálja.         

 
 (16) Fejlesztési mérlegben felsorolt fejlesztési célokon túlmenően új fejlesztés csak a 

rendelkezésre álló 7. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett 
előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható. A felhasználásra a bírálatok 
sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében 
tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így vagy a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 
2020-ra történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a 
pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető amennyiben a 
megelőlegezett támogatás biztosan beérkezik még tárgyéven belül.      
    

 (17) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok az időarányostól a negyedéves teljesítési 
adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmarad, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközök-átadások ideiglenes 
felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.     
    
 



 (18) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett dönthet a költségvetési 
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról az alábbi a-e) pontban foglalt esetekben: 
a) Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére. 
b) Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok 
módosítására.        
c) Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási, 
mind bevételi oldalon.        

 d) Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok 
módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok 
módosítására.        

 e) A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű 
előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyására.  

 
(19) A felhalmozási kiadások közül a közvilágítás fejlesztési előirányzat 1.643 eFt-os összege, 

illetve az intézményi eszközbeszerzések előirányzatainak 50 %-ának felhasználását 2019. 
szeptember 30-ig felfüggeszti.  

 
(20) A költségvetés stabilitása érdekében a képviselő-testület a REKI támogatási igény végleges 

Magyar Államkincstár által befogadott összegének megismeréséig felfüggeszti a 
közfoglalkoztatás tartalék, a pályázati támogatás visszafizetési keret és a tulajdonosi 
mögöttes felelősség tartalékok felhasználását.  

 
(21) Az intézményi előirányzatok közül a Városgondnokság intézmény részére jóváhagyott 

előirányzatokból a csökkenő közmunka miatti 10 MFt többlet dologi előirányzat a 
tüzelőanyag kiszállításhoz feldolgozáshoz kapcsolódó 8,5 MFt dologi előirányzat, az út-híd 
előirányzat 10 MFt-os többlete és a lámpatestek karbantartási előirányzatának 8,5 MFt-os 
összege csak utólag a tényleges felhasználás arányában kerülhet finanszírozásra.  

         
 

7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok 
 

8. § 
 (1) A közös önkormányzati hivatal gazdálkodására is vonatkoznak a 7. § (1-18,20) 

bekezdésében előírtak. 
         
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 2.336.100 Ft céltartalék előirányzat felhasználására 

felhatalmazza a polgármestert.       
 
(3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal nevében a kötelezettségvállalás és 

utalványozás rendjét szabályzatban kell megállapítani.     
   

(4) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.   
 
 
 



8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása 
 

9. § 
         
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának 

biztosítása érdekében 2020. január, február hónapokban a 2019. évi költségvetés működési, 
támogatási előirányzat 2/12 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés 
keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítsa, illetve felhasználásáról 
gondoskodjon. A szezonális hatások figyelembevételével engedélyezi a rezsi jellegű kiadási 
előirányzatok, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nagyobb arányú 
felhasználását.        

 (2) Felhatalmazza a polgármester olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az 
előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.    
    
E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett 
összegek a 2020. évi költségvetés részét képezik.      
  

(3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott 
intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a következő évi költségvetés tárgyalásának II. 
fordulójára benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe 
történő beépítéséről gondoskodjon.        

 
9. Záró rendelkezések 

 
10. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.      
 
Komló, 2019. március 7.       
 
 dr. Vaskó Ernő Polics József 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 
Polics József megköszönte a könyvvizsgálók, a Pénzügyi iroda és dolgozóik, valamint az 
önkormányzati dolgozók munkáját és a költségvetés összeállítását.  
 
Ügyrendi javaslata, hogy következő napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület a 
Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztési célú pénzeszköz átvétele a Pécsi 
Egyházmegyétől című előterjesztést. A többi napirendi pont az eredeti sorrendben 
folytatódik tovább. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta ügyrendi javaslatát, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.  
 



3. sz. napirend 
 
Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztési célú pénzeszköz átvétele a 
Pécsi Egyházmegyétől 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Dr. Udvardy György  megyéspüspök 

Dohóczki Péter   gazdasági igazgató 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy a Kossuth Lajos utca járdája az iskola és óvoda 
közötti szakaszon új térburkolatot kap. A Templom téri szakaszon a meglévő térkő burkolat 
bontásra kerül, az új burkolat az új szegélyhez igazodik majd. Az iskola kerítéséhez illő 
kapu elkészítése is sorra kerül. Az iskola mögötti, jelenleg rendezetlen parkoló is megújul, 
és fák ültetését tervezik. A jelenleg kihasználatlan területen körülbelül 20 parkoló 
kiépítésére van lehetőség. A rekortán pálya melletti járda 3 méteres szélességben a Penny 
Marketig felújításra kerül, ugyanezen szakaszon a Bem utca burkolatának megújítása is 
szerepel. Ehhez a beruházáshoz az Egyházmegye 20 millió forinttal járul hozzá. A 
megállapodás értelmében szeptember 1-ig kell a munkát befejezni. Bízik abban, hogy az 
elkészült oktatási-nevelési intézmény épületének, udvarának színvonalához megfelelően 
fog a közterület megújulni. A további feladatok forrásainak biztosítása érdekében a 
polgármester folytatja a tárgyalásokat.  
Megköszönte az Egyházmegye hozzájárulását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

18/2019. (III.7.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Pécsi egyházmegyével kötött pénzeszköz átadási megállapodás utólagos jóváhagyása” tárgyú 
előterjesztést. 
 

1) A Képviselő-testület a szerződésben foglalt felújítási feladatokat és fejlesztési célt az ott 
szereplő költségekkel jóváhagyja. 
 
2) A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal a pénzeszköz átadási megállapodást. 
 



3) A Képviselő-testület a bruttó 26 393 672,- Ft összegű önerőt a 2019. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 

 
Határid ő: 2019. március 8. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

4. sz. napirend 
 
Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés, 
valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott:  dr. Tánczos Frigyes Attila  háziorvos 

dr. Sugár Zoltán   háziorvos 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Szociális és egészségügyi 
bizottság a határozati javaslatot és a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A háziorvosoktól érkezett jelzés alapján, az előterjesztésben foglaltaktól eltérően, dr. Barna 
Eszter doktornő munkaviszonyának megszüntetésére 2019. március 31. napjával kerül sor, 
így dr. Sugár Zoltán doktor úrral a háromoldalú feladat-ellátási megállapodást 2019. április 
1. napjával szükséges megkötni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

19/2019. (III.7.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Szociális és 
egészségügyi bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó 
feladat-ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása” 
című előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a 134/2017. (IX.27.) sz. határozattal jóváhagyott, a 11. sz. háziorvosi 
körzet ellátására vonatkozó háromoldalú feladat-ellátási megállapodást 2019. március 31-i 
hatállyal közös megegyezéssel megszünteti, és megköszöni a feladat-ellátásról gondoskodó 
dr. Barna Eszternek eddigi munkáját. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
1. sz. melléklet szerinti megszüntető dokumentum aláírására. 



 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: 2019. március 14.  
 

2. A képviselő-testület a folyamatos egészségügyi alapellátás biztosításának céljából a 11. sz. 
háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan 2019. április1-i hatállyal háromoldalú 
feladat-ellátási megállapodást köt a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: 2019. március 14.  

 
3. A képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az 
alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 06.) sz. önkormányzati 
rendeletet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére küldje meg.  

 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Határid ő: 2019. március 14. 
 
 

1. sz. melléklet 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 

megszüntetése 
mely létrejött  
Komló Város Önkormányzat 7300 Komló Városház tér 3., adószám:  15724100-2-02, törzsszám: 
724100, képviseli: Polics József polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről  
UNIMEDKER Kft . (képviselő: dr. Tánczos Frigyes Attila; székhelye: 7300 Komló, Vájáriskola u. 10. 
cégjegyzékszám: 02-09-060946; adószám: 10722354-1-02, továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató 
 
harmadrészről 
dr. Barna Eszter ( szül.hely, idő: Székesfehérvár, 1975. 02. 28., lakcím: 7634 Pécs, Sirály utca 
44., anyja neve: Gálos Erzsébet, diploma száma: 69-9/1999) továbbiakban: Háziorvos 
 
(továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 
1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat képviselő-testületének 134/2017. (IX.27.) sz. határozata alapján 

Komló 11. sz. háziorvosi körzet ellátási területére vonatkozó háziorvosi szolgáltatás biztosítása 
tárgyában háromoldalú feladat-ellátási szerződést kötöttek 2017. október 2. napján. 
 

2. Felek közös megegyezéssel a köztük létrejött feladat-ellátási szerződést 2019. április 30. napjával 
megszüntetik.  
Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat gondoskodik a 11. sz. háziorvosi körzet ellátási területére 
vonatkozó új feladat-ellátási szerződés megkötéséről a feladatellátás folyamatosságának fenntartása 
érdekében. 



 
3. Jelen szerződés megkötéséről az Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2019. (III. 7.) számú 

határozatában döntött, és felhatalmazta a polgármestert ennek aláírására. 
 

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi ellátásra, annak finanszírozására 
vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó szabályai az irányadóak.  
 

5. Jelen szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal mindenben 
egyezőt írták alá.  

 
6. Jelen szerződés 6 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány 

Önkormányzatot, 2 példány Egészségügyi szolgáltatót, 2 példány Háziorvost illeti meg.  
 
Komló, 2019. …………… 
 
………………………………………                  …………………………………..  
        Komló Város Önkormányzat                Egészségügyi szolgáltató  
  Polics József      UNIMEDKER Kft.  
               polgármester                dr. Tánczos Frigyes Attila 
 
 
………………………………… 
           dr. Barna Eszter  
      ellátást végző háziorvos 

 
2. sz. melléklet 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
mely létrejött  
Komló Város Önkormányzat 7300 Komló Városház tér 3., adószám:  15724100-2-02, 
törzsszám: 724100, képviseli: Polics József polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről  
UNIMEDKER Kft . (képviselő: dr. Tánczos Frigyes Attila; székhelye: 7300 Komló, Vájáriskola 
u. 10. cégjegyzékszám: 02-09-060946; adószám: 10722354-1-02, továbbiakban: Egészségügyi 
Szolgáltató 
 
harmadrészről 
dr. Sugár Zoltán ( szül.hely.idő: Pécs, 1976. 01. 12, lakcím: 7741 Nagykozár, Bogádi út 15.  
anyja neve: Mucsi Mária Ildikó, pecsétszám: 60842)  továbbiakban: Háziorvos 
 
 
(továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között az alábbi tartalommal, feltételekkel, helyen és időben: 
 



1. Önkormányzat az egészségügyi alapellátás rendszerének keretein belül, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott kötelező feladatkörében eljárva Komló 11. sz. háziorvosi körzetéhez 
tartozó, jelen szerződés 1. sz. mellékletében található ellátási területére vonatkozó 
háziorvosi szolgáltatás biztosítása tárgyában feladat-ellátási szerződést köt.  
 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató biztosítja az 
Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó 
háziorvosi szolgáltatást – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – Komló 11. 
számú háziorvosi körzetében, az 1. számú melléklet szerinti utcajegyzék alapján. 
 

3. Egészségügyi Szolgáltató a szerződéskötéskor hatályos 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 1. § 
(1) bekezdésében foglaltakra utalva a területi ellátási kötelezettséget vállalja.  
 

4. Felek megállapítják, hogy Egészségügyi szolgáltató a háziorvosi tevékenységet 11. sz. 
háziorvosi körzetben dr. Sugár Zoltán doktor úr személyes közreműködésével biztosítja.   
 

5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen feladat-ellátási szerződést 2019. május 1.  
napjától hatályos, amennyiben Egészségügyi Szolgáltató valamint Háziorvos ezen 
időpontig a szükséges engedélyeket megszerzik. 
Jelen szerződés 5 év határozott időtartamra szól, amely a határozott idő lejártakor minden 
külön intézkedés nélkül határozatlan idejűvé alakul át.  
 

       6.  Háziorvos – a folyamatosan nyújtott gyógyító, megelőző tevékenység keretében –  
köteles a rendelési időben nála jelentkező, az Önkormányzatok működési területén, annak 
11. számú körzetébe tartozó betegek ellátásáról, továbbá a rendelkezésre állási időben a 
sürgősségi esetek ellátásáról gondoskodni, valamint a jogszabály által előírt 
nyilvántartásokat vezetni, jelentési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben szükséges, 
bármely személyt érintő sürgősségi betegellátásról gondoskodni. 
 

7. Egészségügyi Szolgáltató, valamint Háziorvos nyilatkozik, hogy az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési jogot megszerzik. 
 

8. Utalva a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. §-ában megfogalmazott szabályozásra, a 
háziorvos a helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik.  
A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az ellátást igénybe vevőket ne 
érintse hátrányosan, a helyettes a háziorvos rendelési idejében és rendelőjében, de a 
közigazgatási területen belül, a működési engedélyben foglaltak szerint. 
Helyettes háziorvos neve: dr. Tánczos Frigyes Attila  
A hatályos jogszabály értelmében az orvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a 
tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, - 
gondozás miatt nem végzi, illetve ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen 
vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.  
A 30 napot meghaladó távollét esetén Egészségügyi Szolgáltató azt köteles az 
Önkormányzattal előzetesen egyeztetni, illetve az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(továbbiakban: NEAK) részére bejelenteni. 
 



9. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek a 
vele munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló asszisztenciával 
biztosítja. Egészségügyi szakdolgozó jogszabály szerinti szakképesítési, továbbképzési, 
foglalkozás-egészségügyi alkalmazás feltételeknek való megfelelése Egészségügyi 
Szolgáltató feladata.  
Egészségügyi szakdolgozó(k) megnevezése: Hohmann Ferencné, Novoszádi Ilona 
         

10. Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenységét az annak folytatására a 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervtől kapott engedély és orvosi 
felelősségbiztosítás mellett gyakorolhatja. 
 

11. A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak 
szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A háziorvos köteles 
ellátni, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító 
vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 
 

12. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a háziorvos személyes 
és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek 
megelőzése és gyógyítása céljából. 
 

13. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a folyamatos ellátás keretében a 
háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát 
rendel.  
A Szerződő Felek a jogszabályokban meghatározott kötelező rendelési időn belül – 
figyelemmel a többi körzetben kialakított rendelési időre és a helyben kialakult szokásokra 
– a rendelés idejét jelen szerződés 1. számú mellékletében kerül meghatározásra. 
A rendelési időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel az Önkormányzat 
hirdetési helyein állandó jelleggel közzéteszik. 
Jelen Szerződésben rögzített rendelési időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés után, 
az Önkormányzat jóváhagyásával lehet.  
 

14. Egészségügyi Szolgáltató a feladatkörében előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási 
kötelezettségeit az adatvédelmi jogszabályokra előírt jogszabályokra figyelemmel a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint teljesíti. 
 

15. Felek tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat által kötelezően biztosítandó felnőtt és 
gyermekorvosi ügyeleti ellátást a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és 
az UNIMEDKER Kft. között létrejött feladat ellátási szerződés keretében biztosítja 
hétköznaponként 15:20 órától reggel 7:00 óráig, illetve hétvégén, vegyes telephelyű ellátás 
keretében, melynek helyszíne a komlói rendelőintézet (7300 Komló, Kossuth L. u. 103.). 
Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz Komló városában 
szervezett hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti ellátásban. 
 

16. Szerződő Felek rögzítik, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozása a mindenkori hatályos 
jogszabályokban foglaltaknak (a szerződés megkötésekor hatályos rendeletnek) 



megfelelően történik. Egészségügyi Szolgáltató jogosult a NEAK megyei szervezetével 
finanszírozási szerződést kötni.   
 

17. Egészségügyi szolgáltató és Háziorvos külön megállapodásban rögzítik a háziorvos 
alkalmazásának feltételeit, módját, illetve a háziorvost érintő finanszírozás szabályait.  
 

18. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben Önkormányzat a törvényes 
jogkörében eljárva, az irányadó jogszabályok alapján, a vonatkozó szakmai előírásokat 
megtartva új körzethatárokat állapít meg, új körzetet alakít ki, a döntéstől számított 15 
napon belül köteles a finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezni. Az érintett 
praxis – jogszabályi keretén belül – megszüntetése, felosztása esetén az érintett ingatlan 
egészségügyi célvagyon besorolása megszűnik.  
 

19. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén a 
települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni az Egészségügyi Szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott 
egy éves összeget.  
Felek kijelentik, hogy tisztában vannak a kártalanítás és a kártérítés fogalmával. Felek 
károkozás valamint kártérítés esetén a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével járnak 
el.  

 
20. Egészségügyi Szolgáltató háziorvosi tevékenységet az alábbi helyeken és feltételekkel 

végzi: 
7300 Komló, Kossuth L. u. 71. szám alatti orvosi rendelőben. A rendelő – a mindenkori 
szakmai előírásoknak megfelelő – berendezésének, felszerelésének biztosítását és 
karbantartását Egészségügyi Szolgáltató vállalja, ő gondoskodik azok folyamatos 
működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, felújításáról és pótlásáról, melyhez az 
Önkormányzat költségvetési lehetőségeihez mérten támogatást nyújthat. 

 
21. Önkormányzat a külön törvényben előírt kötelező közszolgáltatás nyújtásáért fennálló 

felelősségéből következően jogosultak jelen szerződésben foglaltak megvalósulását 
ellenőrizni. 
 

22. E szerződést a határozott idő leteltét megelőzően rendkívüli felmondással és közös 
megegyezéssel lehet megszüntetni. A határozott idő leteltét követően a feleknek a 
szerződés rendes felmondással történő megszüntetésre is lehetősége van. Szerződő felek a 
rendes felmondás esetére 6 hónap felmondási időt kötnek ki.   
 

23. A jelen szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja az okok pontos megjelölésével a 
másik fél súlyos jogszabálysértő, vagy szerződésszegő magatartása miatt, és ha 
bizonyítottan törvénybe ütköző magatartást tanúsít, és ezen szerződésszegő, illetve 
jogszabályellenes magatartással a hozzá ajánlott levél formájában eljuttatott írásbeli 
felszólítás kézbesítésétől 30 napon belül nem hagy fel, a jogellenes állapotot nem szünteti 
meg. A felmondásra vonatkozóan a jelen szerződésben meghatározott szabályok annyiban 
alkalmazandók, amennyiben nem állnak ellentétben az önálló orvosi tevékenységre 
vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltakkal, illetve Egészségügyi Szolgáltató kárára 
nem térnek el azoktól.  



 
24. Amennyiben a jogsértő magatartás további joghátrányt okozhat, a felmondás azonnali 

hatályú is lehet. Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja 
Egészségügyi Szolgáltató közreműködését az ellátásból, ha jogerősen  

- az Egészségügyi Szolgáltatóra foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki;  
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvost kizárják a Magyar Orvosi Kamarából;  
- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működtetési jogára vonatkozó kamarai engedélyét;  
- visszavonják Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyét.  

 
25. Az ellátásból kizárt orvos helyettesítéséről Egészségügyi Szolgáltató és az Önkormányzat 

közösen gondoskodik, melynek finanszírozását a NEAK biztosítja.  
 

26. Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben az NEAK bármilyen oknál fogva nem köt 
finanszírozási szerződést, vagy az jogérvényesen megszűnik, illetve Egészségügyi 
Szolgáltatótól a működtetési jogot visszavonják, vagy azt az Önkormányzattal történő 
előzetes egyeztetés nélkül elidegeníti, azzal egyidejűleg jelen szerződés hatálytalanná 
válik.  
 

27. Az Egészségügyi Szolgáltató és az Önkormányzat a működtetési jog elidegenítése esetén 
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben meghatározottak szerint jár 
el.  
 

28. Szerződő Felek a szerződést haladéktalanul módosíthatják, ha a jelen szerződésben foglalt 
jogviszonyokra a vonatkozó jogszabályok változása kihat.  
 

29. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi ellátásra, annak 
finanszírozására vonatkozó egészségügyi és egészségbiztosítási jogszabályok, valamint a 
Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.  
 
 

30. Jelen Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá.  

 
31. Jelen szerződés 6 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 

példány Önkormányzatot, 2 példány Egészségügyi szolgáltatót, 2 példány háziorvost illeti 
meg.  

 
Komló, 2019. …………….  
 
………………………………………    …………………………………..  
        Komló Város Önkormányzat                 Egészségügyi szolgáltató  
       Polics József      UNIMEDKER Kft.  
            polgármester               dr. Tánczos Frigyes Attila 
………………………………… 
           dr. Sugár Zoltán   
      ellátást végző háziorvos 



 
Megállapodás 1. sz. melléklete 

 
11. sz. háziorvosi körzet: UNIMEDKER Kft.  
Ellátást végző orvos: dr. Sugár Zoltán  
7300 Komló, Kossuth L. u. 71.  
 
Bajcsy Zs. utca 
Bányász utca 
Dózsa Gy. utca 
Pécsi út 35-57. 
 
Rendelő nyitva tartása: 
Hétfőtől – pénteklig: ½ 8 – 15 30 .-ig 
 
Rendelési idő:  

Hétfő: 9:00-13:00 
Kedd: 9:00-13:00 
Szerda: 11:00-15:00 
Csütörtök: 9:00-13:00 
Péntek: 11:00-15:00 

 
 
Majd szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület minősített többségű 
szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

4/2019. (III.8.) sz. rendelet 
 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendeletet 

módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, illetve a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

2. § 
 

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



Komló, 2019. március 7.    
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 
 

1. sz. melléklet a 4/2019. (III.8.) önkormányzati rendelethez 
 

„ 1. sz. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez” 
 

Felnőtt háziorvosi körzetek 
 

1. sz. körzet: dr. Tánczos Frigyes Attila 
      Komló, Vájáriskola u. 10. 
 
Határtető 
Mánfa 
Radnóti Miklós utca 
Vájáriskola utca 
Jó szerencsét utca 
 
2. sz. körzet: dr. Gátos Attila 
 Komló, Körtvélyes u. 8. 
Cserma utca 
Hegyhát utca 
Körtvélyes utca 
Körtvélyes-dűlő 
Nagyszántó utca 
Sikonda: Cinege köz 
      Erdei út 
      Fecske köz 
      Fülemüle utca 
      Fürdő utca 
      Fürj köz 
      Harkály köz 
        Kakukk köz 
      Pacsirta köz 
      Rigó köz 
      Sikondai út 
      Tóparti út 
      Villa sor 
 
3. sz. körzet: dr. Kovács Teodóra 
   Komló, Széchenyi u. 10. 
 
Ágnes utca 



Anikó utca 
Bartók Béla utca 
Benczúr Gyula utca 
Borbála utca 
Cecília utca 
Dankó Pista utca 
Dávidföldi kertek 
Dobó István utca 
Dorottya utca 
Erkel Ferenc utca 
Erzsébet utca 
Mecsekfalu 
Gárdonyi Géza utca 
Gizella utca 
Ifjúság útja 
Kodály Zoltán utca 
Krisztina utca 
Lehár Ferenc utca 
Liszt Ferenc utca 
Lotz Károly utca 
Madarász Viktor utca 
Mecsek köz 
Mecsekfalui út 
Munkácsy Mihály utca 
Öreg-hegy 
Rippl- Rónai utca 
Széchenyi utca 
Székely Bertalan utca 
Szinyei Merse Pál utca 
Zengő utca 
Zichy utca 
 
4. sz. körzet: dr. Aranyos Gabriella 
    Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Bem utca 
III-as akna 
Jókai Mór utca 
Kinizsi Pál utca 
Kisfaludy utca 
Kiss János utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Kórház utca 
Kossuth akna utca 
Kossuth L. u. 1-103, 2-52 
Madách Imre utca 
Magyar Bálint utca 



Pécsi út 1-34 
Rákóczi utca 
Táncsics Mihály utca 
Templom tér 
Toldi Miklós utca 
Városház tér 
 
5. sz. körzet: dr. Gábor Amália 
    Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Anna akna 
Béke telep I., II., III. sor 
Berek utca 
Csermák dűlő 
Diófa utca 
Engel Adolf utca 
Fenyő utca 
Gesztenyési út 
Gyöngyvirág utca 
Hársfa utca 
Hóvirág utca 
József Attila utca 
Kőbánya 
Liliom utca 
Majális tér 
Nefelejcs utca 
Nyár utca 
Ősz utca 
Rezeda utca 
Rozmaring utca 
Rózsa utca 
Sóstó utca  
Szegfű utca 
Tavasz utca 
Tél utca 
Viola utca 
Zobák puszta 
Zobáki út 
 
6. sz. körzet: dr. Faragó Enikő 
   Komló, Petőfi tér 3. 
 
Gorkij utca 
Juhász Gyula utca 
Mikszáth Kálmán utca 



Móricz Zsigmond utca 
Nagy László utca 
Pécsi út 36-38, 40-42 
Petőfi tér 
 
7. sz. körzet: dr. Jazbinsek Beáta 
   Komló, Alkotmány u. 40. 
 
Alkotmány utca 60-64. 
Aranypohár dűlő 
Attila utca 
Bercsényi utca 
Bocskai utca 
Cseresznyák 
Damjanich utca 
Deák Ferenc utca 
Dugovics utca 
Esze Tamás utca 
Hamvasvölgy dűlő 
Hunyadi utca 
Köztársaság utca 
Malompart dűlő 
Malomszéle dűlő 
Szilvási út 
Vértanúk utca 1-31. 
Vértanúk utca 26-60. 
 
8. sz. körzet: dr. Perleczky László 
    Komló, Arany J. u. 6. 
Arany János utca 
Autósvölgy  
Batthyány utca 
Építők útja 
Jánosi Fő utca 
Hízlalda utca 
Ipari út 
Iskola utca 
Kazinczy utca 
Kisbattyán 
Lőtér dűlő 
Mecsekjánosi puszta 
Palánták dűlő 
Patak utca 
Somág-köz dűlő 
Sportvölgy  
Temető dűlő 
Temető  



Vak Bottyán utca 
Zrínyi tér 
Zrínyi utca 
 
9. sz. körzet: dr. Márki Tibor 
    Komló, Tompa M. u. 13. 
Eötvös utca 
Gagarin utca 
Irinyi utca 
Kossuth L. utca 105-125 
Petőfi utca 
Tompa Mihály utca 
Vörösmarty utca 
 
10. sz körzet: dr. Kovács László 
     Komló, Alkotmány u. 40. 
Alkotmány utca 1-41; 2-58; 66-86; 
Függetlenség utca 
Gadány 
Május 1. utca 
Március 15-e utca 
Pannónia utca 
Vértanúk utca 2-22 
 
 
11. sz. körzet: UNIMEDKER Kft.  

Ellátást végző orvos: dr. Sugár Zoltán  
7300 Komló, Kossuth L. u. 71.  

 
Bajcsy Zs. utca 
Bányász utca 
Dózsa Gy. utca 
Pécsi út 35-57. 
 
 
Dr. Tánczos Frigyes megköszönte a gyors közreműködést. 
 

5. sz. napirend 
 
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítása (2.) 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Dohány Zoltán  DDKK irodavezető 

Amrein István DDKK vezető   
 



A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

20/2019. (III.7.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslata figyelembevételével – megtárgyalta az 
„Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés 
módosítása (2.)” című előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező új menetrendet elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződést módosító dokumentum 
aláírására.  
 
Határid ő:  2019. március 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a járatvonalak módosításából adódó menetrend 
változásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg, kiemelten kezelve az 
utazóközönség időben megfelelő tájékoztatását.  

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

 
 
Polics József megköszönte az együttműködést. Elmondta, hogy olyan közlekedési 
fejlesztésre és módosításra került sor, mely az utasok érdekét szolgálja. Elsősorban a 
belvárosban, Kökönyösben és Dávidföldön lakók részére sűrűbb buszjáratok biztosítására 
van lehetőség. Az 57-es járat május 1-től munkanapokon is közlekedik majd reggel 6 óráig, 
valamint este 18 órától a zárásig. Az utasszámlálás eredménye alapján született ez a 
megoldás.  
 
 

6. sz. napirend 
 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi üzleti terve  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila  igazgatóság elnöke 



 
A polgármester köszöntötte Berbás Hajnalka gazdasági vezetőt. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

21/2019. (III.7.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója 

elfogadja a társaság 2019. évi üzleti tervét. 
 
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 1/2019. (II.13.) számú 
igazgatósági és az 1/2019. (II. 13.) számú felügyelőbizottsági határozatait, valamint az 
2/2019. (II.13.) számú alapítói határozatot. 

 
Határidő:  2020. február 28. 
Felelős:  Polics József polgármester 

   Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 
 

7. sz. napirend 
 
Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – 
partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Komló város településrendezési terveinek 
módosításai a tavalyi év során kezdődtek, és láthatóan hosszú időt vesz igénybe az eljárás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 



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

22/2019. (III.7.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével megtárgyalta a város 
településrendezési eszközei 2018. évi 1. számú módosításának partnerségi egyeztetésre beérkezett 
véleményeit. 
 

1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és elfogadja a város településrendezési 
eszközeinek 2018. évi 1. számú módosításának partnerségi egyeztetésére beérkezett 
véleményeket. 

 
2) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város településrendezési 

eszközeit érintő, a 2. számú melléklet szerinti módosítási dokumentációt. 
 
3) A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt a módosítás záró szakmai véleményezési 

szakaszának megindítására. 
 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész 
 
 

8. sz. napirend 
 
 „TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének 
rehabilitációja” cím ű pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



23/2019. (III.7.) 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-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi 
tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása 
tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, 
„Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat építési beruházásához 
kapcsolódó legfeljebb bruttó 39.600.000.-Ft többletforrás biztosítását a 2019.évi 
költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret” terhére. 
 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozás szerződés Kbt. 
141.§ szerint végzett módosítását legfeljebb az 1. pontban szereplő összegben aláírja. 

 

Határid ő: 2019. március 14. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének 
rehabilitációja” című pályázati program támogatási szerződés módosítását kezdeményezze 
a Támogató felé a br. 21.520.650.- Ft összegű költségátcsoportosítása tekintetében. 
 

Határid ő: 2019. március 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

4.) A projekt költségvetésében szereplő „tartalék keret” soron szereplő költségmaradvány 
felhasználásának a Támogató általi jóváhagyását követően összesen bruttó 11.560.062.-Ft 
összeg visszapótlásáról gondoskodni kell. 
 

Határid ő: 2019. szeptember 30. illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Polics József megjegyezte, hogy a Petőfi téren és környezetében zajlanak a munkálatok, 
melyhez közel 40 millió forint kiegészítő forrás szükséges.  
 
 

9. sz. napirend 
 
Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatása  
 
Előadó: Bareithné Benke Nikolett alpolgármester  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 



 
Jégl Zoltán úgy gondolja, hogy a későbbiekre való tekintettel ki kell térni a CLLD 
pályázatra. A pályázat során hiba történhetett, mert a civilek pályázata nem sikerült teljes 
mértékben. Az anyagban szerepelt, hogy előzetesen megvizsgálták, mely civil szervezetek 
tudnak pályázni a felhívásra, valamint a szervezetek képviselőivel egyeztetésre került, 
hogy az idei évben e pályázati forrást kihasználva, a nem költségvetési szervek 
keretösszegéből támogatásban nem részesülnek. Véleménye, hogy jobb lett volna ezt a 
pályázati kiírásban előre jelezni. Egyesületük két új programmal pályázott a CLLD-ben, 
így kizárásra kerültek a nem költségvetési szervek pályázatából. Ha idén még nem is, de 
jövőre lehet ebből gondja az egyesületnek, mert lejárnak olyan pályázatok, melyekből az 
eddigi rendezvényeket finanszírozták.  
Mindezek ellenére támogatja az előterjesztést. 
 
Pista József az elhangzottakra való tekintettel nem támogatja a határozati javaslatot. 
 
Polics József ismertette, hogy a civil szervezetek támogatási pályázatának kiírása, az 
elmúlt évben akkor került jóváhagyásra a testület által, amikor még (a több, mint egy éves 
előkészítő munka után) nem voltak meg a pontos határidők. Első körben a január 18. 
napjáig pályázó résztvevők nagy biztonsággal nyertek. Csökkentett összegű támogatás nem 
ítélhető oda a CLLD-re pályázó szervezetnek. A döntést hozó bizottság a második körben, 
többlet pályázati igény benyújtásakor nehéz helyzetben lesz. A pályázati kiírás szerint a 
helyben hozott döntést a Pénzügyminisztérium nem változtatja meg, hanem leellenőrzi és 
megköti a szerződést a civil szervezettel. A határidők miatt tavaly nem lehetett előre 
jelezni, de jövőre lesz rá lehetőség, mert akkorra már tudni lehet, ki az, aki pályázatot nyert. 
Aki a nem költségvetési szervek pályázatával támogatásban részesül és a CLLD-ben nyerni 
fog, azzal nem tudunk április 30-án szerződést kötni. A CLLD pályázat több fordulós, 
január 18., február 22., és március 22. a beadási határidőkkel.  
A Jégl Zoltán által képviselt egyesület általában 80-100.000 forintos támogatásban 
részesül. Még nincs jóváhagyva a CLLD-ben, de a két pályázatával együttesen közel 7 
millió forint összegű támogatásban részesülhet. Ha a 80.000 forint miatt nem lehet 
valamilyen programot megvalósítani, akkor azt jelezzék a polgármester felé. Komlón 
forráshiány miatt rendezvény nem maradhat el, megoldást fog keresni a problémára. 
Megjegyezte, hogy a kapcsolattartónak többször jelezték, hogy mire lehet számítani. A 
Komló Városért Alapítvány számláján közel 500.000 forint van elkülönítve, illetve testületi 
jóváhagyás után ezen felül további 500.000 forint tartalék lesz a számlán. Úgy véli, hogy ez 
a tartalék bárminek a korrigálására elég mozgásteret nyújt.  
 
Bareithné Benke Nikolett megköszönte a szervezeteknek, hogy idén is maradéktalanul 
teljesítették elszámolási kötelezettségüket. Ebben az évben négy új szervezet is nyújtott be 
pályázatot, közülük egy szervezet nem kaphatott támogatást. Ez a szervezet ebben az évben 
lett bejegyezve, így az önkormányzati rendelet szerint ebben az évben nem, de a jövő évtől 
már pályázhatnak a nem költségvetési szervek támogatására. Aki március 22-ig benyújtja a 
pályázatát, és megítélik részére a támogatást, de a CLLD-ben pályáznak, akkor nem fognak 



részesülni a támogatásból, mert a tartalékalapba kerül az összeg. Mindenkinek jó munkát és 
sikeres rendezvényekben gazdag évet kívánt minden szervezetnek. 
 
Pista Józsefet meggyőzte a tájékoztatás és megszavazza. Megjegyezte, hogy a Tisztelet 
Komlónak Egyesület elnöke sem tudta, hogy kizárásra kerülnek a pályázatból. Szerinte 
alpolgármester asszonynak tájékoztatni kellett volna az elnököt, ha már egyeztetést tartott a 
szervezetekkel.   
 
Bareithné Benke Nikolett elmondta, hogy az első benyújtási határidő január 22-e volt. A 
március 22-i határidős pályázattal kapcsolatban egyeztetett a szervezetekkel, addigra a 
Tisztelet Komlónak Egyesület már beadta az első körös pályázatát. A kapcsolattartónak 
pedig minden egyes belső egyeztetés alkalmával elmondta, hogy akik a CLLD-s 
pályázatban kívánnak pályázni, a január 22-i első fordulós időpontig azok a nem 
költségvetési szervek támogatásából kimaradnak. Január 15-e volt az elszámolási határidő 
és az új kérelmezői határidő a nem költségvetési szervekhez, ezért még nem is tudhatták, ki 
az aki elszámolt, és ki nyújtott be pályázatot. 
 
Hegedüs Norbert szerint ez a pályázat nagy lehetőséget nyújt a helyi civil szervezeteknek.  
 
Pista József elfogadja alpolgármester asszony válaszát. Senki nem tudhatta, hogy a 
Tisztelet Komlóért Egyesület teljesen új, és más témájú rendezvényre nyújtottak be 
pályázatot. Ha megtörtént volna az egyeztetés, akkor időben kiderült volna a probléma. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Polics József elmondta, ha hiányzik a támogatás összege bármely szervezet esetében egy 
rendezvény megszervezéséhez, akkor megoldást fog találni arra, hogy a rendezvényt 
lebonyolíthassa. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

24/2019. (III.7.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a nem költségvetési szervek 2019. évi támogatása című előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére a 
táblázatban meghatározott támogatást biztosítja a 2019. évre vonatkozóan. 
 

2.) A képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Komló Városért Alapítvány részére megállapított 
500.000.- Ft összeggel tartalékforrást biztosít azon szervezetek számára, amelyek a nem 
költségvetési szervek keretösszeg terhére támogatásban nem részesülnek, vagy a megítélt 



támogatási összeg a tervezett programjaik megvalósításához nem nyújt fedezetet. A Komló 
Városért Alapítvánnyal a támogatási megállapodás megkötése, valamint a támogatási 
összeg folyósítása a felmerülő igények figyelembevételével történik. 
 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2019. április 30. napjáig az 1. sz. 
mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetekkel – a Komló Városért Alapítvány 
kivételével – kösse meg a támogatási megállapodást a pályázatban megjelölt célok 
figyelembevételével. 

 
Határid ő:  2019. április 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

     Bareithné Benke Nikolett alpolgármester 
 
 
A nyílt ülés lezárása előtt a polgármester nőnap alkalmából köszöntötte a hölgyeket. 
 
A következő napirendi pontok tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen 
kerül sor.  
 
 
Az ülést 16 óra 13 perckor bezárta. 
 

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




























