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

       2019. április 11-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 9 fő képviselő, Molnár Zoltánné, Mink Ernő, Hegedüs 
Norbert, dr. György Zóra, Gerencsér Ágnes és dr. Barbarics Ildikó igazoltan hiányzik. 
A képviselő-testületi ülést 15 óra 3 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy 
a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Napirend felvételére tett javaslatot, 5. számú napirendként javasolta felvenni és 
tárgyalni „A komlói 3918/2 és a 3918/3 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok ingyenes használatba adása” című előterjesztést. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat az új napirendi ponttal 
együtt, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
 
A testületi munka megkezdése előtt tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Puchert 
János, az 1956-os megtorlások szenvedője és túlélője, Komló Város Díszpolgára 84 
éves korában elhunyt. Temetése 2019. április 18-án 11.00 órakor lesz a komlói 
temetőben. Önkormányzatunk saját halottjának tekinti, így a rendeletünk értelmében a 
temetéséről gondoskodik. A képviselő-testület néma felállással emlékezett meg 
Puchert Jánosról. 
 

1. sz. napirend 
 

2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén   könyvvizsgáló 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság határozatképesség hiányában nem tudott 
döntést hozni. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletmódosítást 
elfogadásra javasolta. 
 
Polics József polgármester elmondta, hogy a március 8-án elfogadott költségvetési 
rendeletből kimaradt a korábbi testületi döntéssel jóváhagyott, a Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege. A rendelet ennek 
megfelelően egészül ki. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

5/2019. (IV.12.) sz. rendelet 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2019. (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 2019. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (III.8.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„6. § 

         
(1) 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 
 
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 2.336.100 Ft céltartalék előirányzat 

felhasználására felhatalmazza a polgármestert.”  
 

2. § 
 

A Kvr. 8. § (2) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2)  A képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapját a 2019. évben 46.380 Ft-ban határozza meg.” 
 
 



 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2019. április 11. 
 
dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 
 
 

2. sz. napirend 
 

Kásád Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzat, valamint Kásád 
Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködésről 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott:   Sarkadi László Alajos   elnök  
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat döntésének száma hibásan került rögzítésre az 
előterjesztésben, a 10/2019. (III. 28.) számú határozatukkal fogadták el a 
megállapodást. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Sarkadi László köszöntötte a jelenlévőket. Kásád település olyan nevezetességekkel 
rendelkezik, ami szívet melengető, fellelhető népi hagyományokat, motívumokat 
elevenít meg. Fontosnak tartja az együttműködési megállapodást, a kultúra fenntartása 
érdekében. A kásádi testülettel 8 éves kapcsolatot ápol a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat. A község szeretne egy fejlődő városhoz kapcsolódni, 
tapasztalatgyűjtés és együttműködés céljából.  
 
Szarka Elemér szerint ez a kapcsolat sokat jelenthet. Nagyra értékeli a Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat szerepét, valamint együttműködési szándékát. A tavalyi 
év során Kásádról érkeztek vendégek az „Ízek utcájába”, akik a gasztronómiai 
kultúrájukat is megmutatták. Meggyőződése, hogy a kapcsolat gazdagítja Komló 
városát. Támogatja a megállapodást. 
 
Polics József elmondta, hogy a horvátországi főkonzul is meghívást kapott erre a 
rendezvényre, és bízik a látogatásában.  
 
Több hozzászólás nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

27/2019. (IV.11.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata véleményének 
figyelembevételével, megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzat és Kásád Község 
Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás” tárgyú előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
Komló Város Önkormányzat, és Komló Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata, valamint Kásád Község Önkormányzat, és Kásád Község 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata között létrejövő együttműködési 
megállapodást. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

 Határid ő: 2019. május 05. 
 Felelős: Polics József elnök 
   Sarkadi László Alajos elnök 
 

1. sz. melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Kásád Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzat, valamint  Kásád 
Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttműködésről 
 

amely létrejött egyrészről: 
 
Komló Város Önkormányzat (képviseli: Polics József polgármester 
 7300 Komló, Városház tér 3.,  Telefon:72/584-000) és 

 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, (képviseli: Sarkadi László 
Alajos elnök, 7300 Komló, Városház tér 3.), 
 
valamint másrészről: 

Kásád Község Önkormányzata (képviseli: Bosnyák Zoltán Lyubinkó, polgármester, 
7827 Kásád, Kossuth u. 31/a. Telefon: 72/474-194) 



Kásád Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli: Bosnyák Zoltán 
Lyubinkó elnök, 7827 Kásád, Kossuth L. u. 31/a. ), 

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 
 

1.) Felek jelen megállapodással partneri együttműködést létesítenek, amelynek 
célja Komló Város Önkormányzat és Komló Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata, valamint Kásád Község Önkormányzata és Kásád Község 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködés megszervezése, 
támogatása, illetve annak további bővítése a nemzetiségi oktatás, a kultúra, a 
sport, a turizmus, az ifjúsági csereprogramok, a közigazgatás, valamint a 
gazdaság területén. 

 
2.) Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az együttműködés lehetőségeiről, és 

lehetőségeikhez mérten kezdeményezik azok kihasználását. 
 

3.) A Felek részvétele az adott együttműködésben szabad akaratukból kiindulva az 
egyenjogúság elvén alapszik.  
 

4.) Az adott együttműködés külön álló jogi személy létrehozatala nélkül valósul 
meg a hatályban lévő törvényeknek megfelelően.  
 

II. 
5.) Az együttműködés főbb területei: 
 

• A területfejlesztést érintő tapasztalatok, illetve információk cseréje. 
• A közigazgatási intézmények működési elveinek elsajátítása. 
• A munkaerőpiacot érintő tapasztalatok, illetve információk cseréje. 
• Tapasztalatcsere a nemzetiségi alapfokú oktatást érintő kérdésekben, 

különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek segítésére. 
• Konzultáció a kultúra és gazdaság területén megvalósuló 

rendezvényekről és fellépésekről. 
• Meghívás alapján, egymás rendezvényein lehetőség szerinti részvétel. 
• Az együttműködő Felek régióinak propagálása, azok vonzerejének 

növelése érdekében a turizmus és az idegenforgalom fejlesztése, 
népszerűsítése. 

• Kölcsönös együttműködés a nemzetiségi kultúra terén, a közös kulturális 
örökség ápolása. 

• A települések területén élő lakosság közötti baráti illetve testvéri 
kapcsolatok kialakításának elősegítése. 

• Közös sportrendezvények megszervezése. 
• A gazdasági fejlődés érdekében a tapasztalatok kölcsönös cseréje, és a 

közös lehetőségek kimerítése.  
• Közös projektek, illetve programok kidolgozása, megvalósítása, 

támogatása. 



 
III. 

 
6.) Jelen megállapodás területi hatálya Kásád Község Önkormányzata és a Komló 

Város Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. 
 

7.) Jelen megállapodás a kezdeményező Felek általi aláírás napjával lép hatályba.  
 

IV. 
 

Záró rendelkezések 
 

8.) A jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, ami alapul szolgál olyan 
konkrét megállapodások és szerződések aláírásához, melyek tartalma a jelen 
megállapodásban megfogalmazott célok elérésére irányul. 
 

9.) A jelen megállapodás megvalósítása érdekében a felek személyesen vagy 
levélváltás útján egyeztetik, illetve rögzítik a közös rendezvények és 
intézkedések részletes menetrendjét. 
 

10.) Jelen megállapodás négy eredeti példányban készült, amelyekből egy-
egy példányát az aláíró felek kapják.  

 
11.) A felek egyetértenek a megállapodás szövegezésével, céljaival és azt a 

közös elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják.  

 
12.) Jelen megállapodást Komló Város Önkormányzat  27/2019. sz. 

határozatával Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 10/2019. (III. 
28) HNÖ. sz. határozatával jóváhagyta.  

 
Komló, 2019. május 1. 
 
 
 
 
  Polics József polgármester     Bosnyák Zoltán Lyubinkó polgármester 
Komló Város Önkormányzat   Kásád Község Önkormányzata 
 

 
    Sarkadi László Alajos elnök     Bosnyák Zoltán Lyubinkó elnök 

Komló Város Horvát                      Kásád Község Horvát  
   Nemzetiségi Önkormányzata               Nemzetiségi Önkormányzata 
 
 
 



3. sz. napirend 
 

Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményét szóban ismerteti. 
 
Az előterjesztés pótlólag kiküldésre került. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot és 60 
forint/négyzetméter/hó bérleti díjjal egyhangúlag elfogadta. Ezzel az összeggel 
javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek. 
Az ingatlan a belvárosban található, mely jelenleg rossz állapotban van, de bízik 
benne, hogy a továbbiakban felújításra kerülhet. Zavarónak találja a külső környezet 
látványát, annak rendbetételét, valamint parkolók kialakítását javasolta.  
 
Polics József szerint a terület közvetlen környezetének rendezésre önkormányzati 
feladat, ami nem része a pályázatnak. A kivitelezőkkel történt tárgyalás alapján 
munkájuk végzéséhez is szükség lesz parkoló kialakítására és a közlekedési útvonalak 
kiépítésére. Ez a következő fázis része lesz, amikor megtörténhet a vállalkozási 
szerződés aláírása is a nyertes kivitelezővel. Első lépés lesz az épület helyiségeinek 
licit útján történő bérbeadása.  
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő 
testület kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

28/2019. (IV.11.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan 
bérbeadásáról szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a Komló, Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-6 hrsz-ú 

ingatlanok bérbeadás céljából liciteljárások lefolytatását rendeli el, melyek 
nyerteseivel bérleti előszerződést kíván kötni. 
A licit kiírásának feltétele, hogy álljanak rendelkezésre a szükséges műszaki 
dokumentációk. 
 

2. Az ingatlanok induló bérleti díját a gazdasági és településfejlesztési bizottság nettó  
60 Ft/m2/hó összegben határozta meg.  



 
3. A 2413/2-3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a képviselő-testület jóváhagyja a 

mellékelt részletes pályázati kiírást és annak mellékletét képező bérleti 
előszerződést. 

 
4. A képviselő-testület a 2413/11/A/4-5-6 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a 

pályázati dokumentációt az alábbiak szerint módosítja: 
 

A pályázati kiírás speciális feltételeiben és a bérleti előszerződés 3. pontjában a 
vállalandó beruházások: ipari padló készítése, öltöző, iroda, mellékhelyiségek 
kialakítása, festés, villanyszerelés a földszinten kialakítandó mérőhelytől, 
temperáló fűtés kiépítése a szintenként kialakítandó csatlakozási ponttól 

  
• a 2413/11/A/4 hrsz-ú I. emeleti 1570 m2 nagyságú ingatlanrészen 
 minimum 8 MFt értékben, 
 
• a 2413/11/A/5 hrsz-ú II. emeleti 1571 m2 nagyságú ingatlanrészen   
 minimum 8 MFt értékben, 
 
• a 2413/11/A/6 hrsz-ú III. emeleti 738 m2 nagyságú ingatlanrész tekintetében  
 minimum 15 MFt értékben. 

 
5. Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlanok versenytárgyalás útján történő 

bérbeadásáról. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti előszerződések aláírására. 

 
Határid ő: 2019. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

4. sz. napirend 
 

Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Horváth Lászlóné vezető 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Horváth Lászlóné nyugdíjba 
vonul, így ennek kapcsán szükséges a pályázat kiírása.  
 



Dr. Makra Istvánné elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a határozati 
javaslatot. Megköszönte Horváth Lászlóné eddigi munkáját.  
 
Kérdés, több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő 
testület kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

29/2019. (IV.11.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló 
Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb 
vezetői álláshelyére pályázat kiírása című előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem magasabb vezetői (intézményvezető) álláshelyére pályázatot hirdet 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2019. április 15.   
Felelős: Polics József polgármester 
 
2.) A Képviselő-testület szakmai munkacsoportot hoz létre és megbízza, hogy a 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményezze.  
A munkacsoport tagjai: 
- dr. Makra Istvánné, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke, 
- Pavlovics Attila kulturális szakértő,  
- Korbuly István, a Közalkalmazotti Tanács tagja, és 
- Kiss Béláné a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője. 
 
A Képviselő-testület felkéri a dr. Makra Istvánnét a munkacsoport vezetésére. 
 
Határid ő:  pályázatok benyújtási határidejét követő 21. nap 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

5. sz. napirend 
 

A komlói 3918/2 és a 3918/3 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
ingyenes használatba adása 
 
 



Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Folkner Károly  Komlói VG. Zrt. ügyvezetője 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság szóban ismerteti a döntését.  
 
A polgármester elmondta, hogy a dávidföldi napelem park alatti területen egy hatalmas 
gödör található. Ezen a területen egy építési hulladék (törmelék) lerakó helyet szeretne 
legalizálni az önkormányzat. Ehhez tulajdonosi döntések meghozatala szükséges, 
először a telephely engedélyezési eljárás, majd a környezetvédelmi eljárás következik.  
 
Szarka Elemér elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot, amit a képviselő-testületnek elfogadásra javasolt. 
 
Pista József megkérdezte, milyen jellegű hulladékot szeretnének ott elhelyezni. A 
hulladéklerakóról tájékoztatták-e a lakókat, valamint mekkora távolságra lesz a családi 
házaktól? 
 
Polics József elmondta, hogy építési törmeléket szállítanának oda, amely nem minősül 
veszélyes bontási hulladéknak. (beton, tégla, stb.). A házaktól körülbelül 150-300 
méterre található a helyszín, a lakókat még nem tájékoztatták.  
 
Pista József szerint a környéken élőket biztosan zavarja majd az ezzel járó zaj.  
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy az engedélyben szabályozásra kerül, hogy 
milyen körülményeknek kell megfelelni. Konténer elhelyezésére kerül sor, ahol 
állandó felügyelet lesz, és a terület be lesz kerítve. Hagyományos gödör feltöltési 
módszerrel történik a törmelék, illetve a föld lerakása. Ha magasabb az ár, akkor a 
törmeléket másik lerakóhelyekre szállítják, ezért olyan árral kell kalkulálni, amely 
kisebb összegű. A VG Zrt. közgyűlésén kerül megvitatásra az árkalkuláció. 
 
Jégl Zoltán megkérdezte, hogy lakosság által keletkezett törmelék lerakása is 
lehetséges lesz-e.  
 
Polics József azt válaszolta, hogy igen lesz lehetősége a lakosságnak is törmelék 
elhelyezésére, de azért fizetni kell majd. A VG Zrt.-nél jelenleg 1 köbméter törmeléket 
a hulladékudvarba is beszállíthat a lakosság, amely ingyenes.  
 
Jégl Zoltán megjegyezte, hogy a temetőből elbontott (sírkő, fedlap, keret, stb.) 
úgymond törmeléket, a pécsi homokbányába szállítja, ahol tonnánként 1.200,- forintot 
kell fizetni. Ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy az elbontott műkövet, illetve betont ide 
szállítsa. 
 
Pista József az elhangzottak alapján nem támogatja az előterjesztést.  
 



Schalpha Anett elmondta, hogy a törmeléklerakás jelenleg nem megoldott, és nem 
szabályozott. Többször okoz problémát, hogy illegálisan rakják le a törmeléket 
különböző területekre, amit később az önkormányzatnak kell megszüntetnie saját 
forrásból. 
 
Pista József szerint nem biztos, hogy ez jó ötlet. A lakosságot tekintve nem támogatja.  
 
Polics József megismételte, hogy nem veszélyes hulladék, hanem építési törmelék 
lerakásáról dönt a testület.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő 
testület kézfeltartással, 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

30/2019. (IV.11.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a komlói 3918/2 és 
3918/3 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adása 
című előterjesztést. 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3918/2 hrsz-ú ingatlanra az 
Energosun Investment Zrt-vel 2017. október 9-én kötött bérleti szerződést – a 
bérlő által már megfizetett 27.020,- Ft bérleti díj egyidejű visszafizetésével – 
közös megegyezéssel felbontja.  
A már kiszámlázott, de bérlő által még meg nem fizetett 2018. évi bérleti díj 
beszedése okafogyottá vált a számla sztornózásával egyidejűleg. 
A visszafizetés fedezeteként az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
egyéb dologi előirányzatát jelöli meg. 
 

2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3918/2 és 3918/3 hrsz alatti 
területeket ingyenes használatba adja a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt (7300 Komló, Bem utca 24., Cg.: 02-10-060036, képv.: Folkner Károly) 
részére, hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához. 

 
3. Az ingyenes használat célja, hogy a cég, mint használó a fenti területekre 

megkért telephely engedély és jelen határozat szerinti tulajdonosi hozzájárulás 
birtokában hulladékgazdálkodási engedélyt szerezzen az ingatlanok nem 
veszélyes hulladéknak minősülő bontási törmelékkel való feltöltésére. 
 

4. A használó az ingatlanokat az engedélyekben foglalt előírásoknak megfelelően, 
és az azokban foglalt minőségi és időbeli korlátok közötti teljesítésig jogosult 
használni.  

 



5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a területek ingyenes 
használatára vonatkozóan szükség esetén külön megállapodást is aláírjon, 
amennyiben az többlet pénzügyi kötelezettséget nem von maga után. 
 
Határid ő:  2019. április 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a következő képviselő-testületi ülés 
megtartására 2019. április 25-én kerül sor. Megköszönte a részvételt, az ülést 15 óra 38 
perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 




