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

     2019. június 20-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fő képviselő, Mink Ernő, dr. György Zóra, Jégl Zoltán és Pista 
József igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 13 óra 06 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 „Beszámoló a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának tevékenységéről” című napirendet,  
- új 24. számú napirendként javasolta felvenni és tárgyalni az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos 
49/2019. (IV.25.) sz. határozat megerősítése” című napirendet, és  

- új 26. számú napirendként javasolta felvenni és szóbeli előterjesztés alapján tárgyalni a 
„TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása 
Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” projekthez kapcsolódóan 
saját forrás biztosítása” című határozati javaslatot. 

 
A meghívóban 17. napirendként feltüntetett „Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
működése és 2018. évi beszámolója” előterjesztést 13. napirendként javasolta tárgyalni. 
 
Az ügyben felmerült lényeges körülményekre tekintettel javasolta a 14.) „Objektum 
Projekt Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme II.” című napirend törlését és helyette 
a „Döntés a komlói 1545/23 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről” című napirend szóbeli 
előterjesztés alapján történő megtárgyalását. 
 
Az előterjesztésben jelzettekre figyelemmel javasolta, hogy a 22) „Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
hitelfelvétele” című előterjesztést az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. A javaslat elfogadása esetén a 
polgármester az előterjesztést 29. számú napirendként indítványozta megtárgyalni. 
 
Kérdés nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a zárt ülést, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
Szavazást indított a napirendi pontok felvételéről, valamint módosításáról, melyet a 



képviselő-testület kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.  
Majd szavazásra bocsátotta a teljes napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 
11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.  
 
A testületi munka megkezdése előtt a nyugdíjba vonulók köszöntése és polgármesteri 
dicséret átadása történik.  
 
Polics József Király Attilánét a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola 
pedagógusát köszöntötte nyugdíjazása alkalmából.  

Köszönetet mondott a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola pedagógusa 
kiváló pedagógiai munkájáért, és elmondta, hogy rengeteget tett az iskoláért, a gyerekekért. 
Magas színvonalú pedagógiai munka jellemezte. Kiváló eredményeket értek el vezetése 
alatt a sport területén. Óriási szívvel toborozta gyerekeit egy-egy városi rendezvényre. 
Évtizedeken keresztül sítáborokat szervezett, s több alkalommal is elvitte a gyerekeket 
Olaszországba. Részt vett az olasz testvérvárosi kapcsolatok szervezésében is. Kiváló 
szakmaiság, és emberség jellemezte a munkáját. Az iskola, a tanítás, a gyerekek voltak a 
mindene. 
 
A polgármester köszöntötte Horváth Lászlónét, Komló Város Önkormányzat Közösségek 
Háza, Színház - és Hangversenyterem volt intézményvezetőjét.  
 
Elmondta, hogy a közművelődésben 1980 óta dolgozik, 1981-ben kezdett a Komló Városi 
Művelődési Központban, művelődésszervezőként, művelődési menedzserként. 1994-től a 
Művelődési Központ igazgatója, 1998. óta Közösségek Háza, Színház –és 
Hangversenyterem intézményvezetője.  
Munkásságát végigkíséri az értékközvetítő, közösségszervező kulturális tevékenység. Ezen 
a területen végzett kiemelkedő munkásságának elismerését szakmai kitüntetései (Lemle 
Géza Díj, Komlói Idegenforgalmi Díj, Komló Város Közművelődéséért Díja) is igazolják. 
Társadalmi megbízatásai is szorosan kötődnek a kulturális élethez, a Kodály Zoltán 
Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány és a Komló Városért Alapítvány 
kuratóriumi tagja.  
Hosszú ideje kiváló színvonalon irányította Komló város és kistérségének művelődési és 
kulturális életét. Saját és munkatársai számtalan új kezdeményezéssel színesebbé tette e 
fontos terület kínálatát. 
Odaadó munkájával nagymértékben segítette több generáció tanulását, művelődését, 
szórakozását.  
Civil szervezetekkel nagyon jó kapcsolatot ápolt, kiváló szervező. 
 
Megköszönte munkáját és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánt nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából. 
 



Polgármesteri dicséretben részesült Szappanos Gergely a komlói kézilabdázásért, 
sportolóként és kiemelten az utánpótlásért vezetőedzőként végzett magas színvonalú, 
gyermekközpontú szakmai munkájáért.  
 
A polgármester nyugdíjazása alkalmából köszöntötte Dr. Tánczos Frigyes Attilát a Komlói 
Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ volt 
főigazgatóját. 
Elmondta, hogy 1973-ban mentőápolóként kezdte pályafutását. Ezután körzeti orvosként, 
majd oktató háziorvosként, mentorként folytatta és gyakorolja mind a mai napig. 2008. 
január 1-je óta főigazgatója a Komlói Egészségcentrumnak (volt Komló Városi 
Önkormányzat Kórház – Rendelőintézeti Egysége) 2019. április 30-ig, innen ment 
nyugdíjba. Háziorvos a komlói 1. körzetben, mentor a Pécsi Tudományegyetem 
Orvostudományi és Egészségtudományi Centrumában.  
Az Unimediker Kft. tulajdonosa, ügyvezetője 1991-től, a GTV-Med Kft. tulajdonosa, 
ügyvezetője 1996-tól, az Eü-Med kft. tulajdonosa, ügyvezetője 1996-tól, a Tánczos és 
Társa Praxis Bt. tulajdonosa 1991-2013, a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. 
tulajdonosa, ügyvezetője 2003 óta. 
Komló Város Önkormányzati képviselője 1990-2002 között, az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke 1990-1998 között, Egészségügyi tanácsnok 1998-2002 között. 
Kitüntetések, díjak: 
1985  Baranya megye főorvosának dicsérete 
2009  Pro Sanitate (20/225/2009) 
2010  Pro Humanitate – Baranya-díj 
2010  Mánfa Község Díszpolgára 
2012  Tiszteletbeli Ápoló Díszoklevél 
2012 Év Embere 
2013 Jánosi Engel Adolf Díj 
 
A polgármester szerint ezekből az adatokból is látható, hogy Dr. Tánczos Frigyes Attila 
milyen fontos szerepet töltött be a komlói egészségügyben. Megköszönte a fáradozását, 
melyet a város gyarapodása, fejlődése és az emberek egészsége érdekében tett.  
 
 

1. sz. napirend 
 

Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: dr. Gulyás Zsolt  r. ezredes, rendőrségi tanácsos, megyei 

rendőrfőkapitány 
Oletics Károly  r. alezredes, városi mb. kapitányságvezető 

 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 



javasolta.  
 
Oletics Károly köszöntötte a jelenlévőket. Nehéz helyzetben érzi magát, mert olyan 
időszakról készített beszámolót, amikor még nem dolgozott a Komlói Rendőrkapitányság 
illetékességi területén. A statisztikai adatok megismerését követően, tapasztalatai szerint 
levonható az a konzekvencia, hogy volt már sikeresebb év is a 2018. évinél. Jobbító 
szándékkal folyamatosan dolgoznak a hibák javításán, melyeknek már látható jelei is 
vannak. A meglévő értékeket megtartva szeretnének fejleszteni, és olyan működésű 
rendőrség kialakítása a céljuk, melynek alapvető feladata a lakosság problémáira való 
érzékenység. Fontosnak tartja az önkormányzattal, illetve a képviselő-testülettel való 
közös, eredményes együttműködést. Kérte a képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását. 
 
Hegedüs Norbert furcsának találta a rendőrkapitány úr szavait. Tudomása szerint az előző 
években mindig csak javultak a statisztikák szinte minden területen. Kérdezte, hogy a 
2018-as év volt az, ami kiugróan rosszul működött? 
 
Dr. Barbarics Ildikó  egyetértett a képviselő úrral. Úgy gondolja, hogy furcsa helyzet 
alakult ki és várja rendőrkapitány úr erre irányuló válaszát. A képviselő-testület az előző 
években abszolút a megelégedettségéről tett bizonyságot a rendőrség munkáját tekintve.  
Kíváncsian várja a folytatást, melyhez sok sikert kívánt. 
 
Oletics Károly véleménye, hogy a beszámoló lényege az őszinteségre alapul. Bizonyos 
statisztikai adatokban voltak visszaesések a tavalyi évben, amelyek a beszámolóból is jól 
láthatók. Vannak olyan bűncselekmény formák (lopás, betöréses lopás, lakás betörés), 
melyekkel kapcsolatban munkájuk eredményessége visszaesett és ez a lakosság szubjektív 
közbiztonsági érzetét jelentősen befolyásolja.  
 
Szarka Elemér szerint a beszámolót olvasva nagy többséggel teljesültek a munkatervi 
feladatok, és a célkitűzések. Ebből arra lehet következtetni, hogy a személyi állománynak, 
és a vezetésnek emellett még nagyon sok munkája volt. Jó hallani, hogy a kapitányság 
bűnügyi operatív helyzete kedvezően alakult. A korábban is alacsony bűncselekményi 
szám tovább mérséklődött. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma azonban 
nőtt, pedig a városban sok kamera van kihelyezve. A kiemelt bűncselekmények száma 
többségében kedvezően alakult, a nyomozás eredményessége nőtt. Örül a finn módszer 
bevetésének és sikerességének, valamint annak, hogy veszélyes katasztrófa helyzet nem 
volt a városban. Fontosnak tartja a bűnmegelőzési tevékenységet. Megjegyezte, hogy a 
városban sok a kamera, amely segíti a rendőrség munkáját. A komlói kapitányság a 
nagyrendezvényeket felkészülten és jó szándékkal segítette. Külön köszönetet mondott a 
VIII. Kolbásztöltő Fesztivál támogatásáért, a virágvásár támogatásáért, valamint „Az ízek 
utcája” programon való közreműködésért. Problémaként vetette fel a városban történő 
gyorshajtást, a tilosban történő parkírozást, a közterületen történő italozást és a rossz 
kutyasétáltatási szokásokat.  
Az egyesület nevében megköszönte a rendőrség munkáját, sikeres munkavégzést kívánt. 



 
Oletics Károly úgy gondolja, hogy a közlekedésbiztonságban vannak hiányosságok, de 
végesek a lehetőségeik. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy Komló város közbiztonsága 
még nagyobb legyen. Különböző akciókat szerveznek, például trafipax, 
gyalogátkelőhelyek biztosítása stb. Bejelentések esetén azonnal reagálni fognak és 
megpróbálnak intézkedni. A hiányosságokon javítani kell, melyet az önkormányzattal 
közös feladatnak tekint. 
 
Polics József megjegyezte, hogy Kaposváron még több kamera, szám szerint 375 db került 
felszerelésre, amely már egy ideális állapotnak felel meg. Ehhez képest Komlón közel 30 
db, Pécsett körülbelül 60 db kamera van kihelyezve. A statisztika önmagáért beszél, és 
örülni kell annak, hogy sok területen a számok nem rosszabbodtak. Van viszont néhány 
terület, ahol javítani kell, ahol a feladat közös. A polgármester arra bíztat mindenkit, hogy 
jelezzék a problémát az ügyeleten a gyors reagálás érdekében. Ahogy kapitány úr is 
elmondta, a beszámoló azt az időszakot tartalmazza, amikor még nem dolgozott a 
kapitányságnál. A jobb eredményekhez és a jobb statisztikához sok szerencsét kívánt. 
Bármilyen segítségre van szükség, szívesen áll rendelkezésre. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

69/2019. (VI.20.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Komlói 
Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének az önkormányzat közbiztonsági helyzetéről, 
továbbá a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
készített beszámolóját. 
 
 

2. sz. napirend 
 

Horváth Gábor c.r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezésének véleményezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Oletics Károly r. alezredes 

Horváth Gábor  c.r. törzszászlós 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 



Oletics Károly elmondta, hogy Horváth Gábor törzszászlóst jó szakembernek tartja. 
Választása azért esett rá, mert komoly bűnügyi múlttal rendelkezik, régóta van a testületnél 
és tapasztalt rendőr. Ezt a feladatot maximális tudással, hozzáállással és maximális 
hatékonysággal fogja ellátni. Kérte a testület pozitív elbírálását. 
 
Hegedüs Norbert kiment a teremből, a képviselő-testület létszáma 10 fő. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

70/2019. (VI.20.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 
megtárgyalta Horváth Gábor c.r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezésének 
véleményezése tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a Komlói Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője, 
Oletics Károly r. alezredes Úr által küldött tájékoztatást megismerte és támogatja 
Horváth Gábor c.r. tzls. kinevezését Komló város körzeti megbízotti beosztás 
ellátására. 
 

2. A képviselő-testület Horváth Gábor c.r. tzls. további munkájához sok sikert kíván. 
 
Határid ő: 2019. július 1. 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
 
Polics József jó egészséget, és hatékonyságot kívánt a kinevezéshez. 
 
 

3. sz. napirend 
 
Beszámoló a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának 
tevékenységéről 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: dr. Hessz Gabriella járási hivatalvezető 
  Götzerné Páva Mária járási hivatalvezető-helyettes 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 



A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  kiment a teremből, a képviselő-testület létszáma 9 fő.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

71/2019. (VI.20.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Baranya Megyei Kormányhivatal Komló Járási Hivatalának 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

1) A képviselő-testület elfogadja a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási 
Hivatala tevékenységéről szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
beszámolót. 
 

2) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Komlói Járási Hivatal vezetőjének és 
munkatársainak a magas színvonalú feladatellátásért. 

 
 

4. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került a Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről, valamint a polgármester és az alpolgármester 
elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



72/2019. (VI.20.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés 
óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 

− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üléséről szóló tájékoztatót, 
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót,  
− a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolájának korszerűsítéséhez 

kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatról szóló tájékoztatót, 
− a pályázatokról szóló beszámolót,  
− a Belényesi kiküldetésről szóló tájékoztatót, és 
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről 

szóló tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át. 
 
Határid ő: 2019. június 30.  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Polics József felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztések interneten elérhetőek a 
http://www.komloonk.hu/ honlapon. 
  
Hegedüs Norbert visszaérkezett, Molnár Zoltánné kiment. A képviselő-testület létszáma 
9 fő. 
 
 

5. sz. napirend 
 
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és 
a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Bebics János  vezérigazgató  
 
A polgármester köszöntötte Amrein Istvánt, a DDKK Baranya Megyei Szolgáltatási 
Központ vezetőjét. 



 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Hegedüs Norbert véleménye, hogy a városban közlekedő buszok elöregedtek. Arról 
érdeklődött, hogy lesznek-e új buszok a közeljövőben.  
 
Molnár Zoltánné és dr. Barbarics Ildikó visszaérkezett, a képviselő-testület létszáma 11 
fő. 
 
Amrein István tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt napokban került vissza Komlóra a 
második Credo autóbusz, valamint a következő hét folyamán újabb autóbusz kerül a 
városba.  
 
Schalpha Anett panaszolta, hogy a helyközi járatok Mecsekjánosiban sofőrtől függően 
állnak meg a buszmegállóban. Ez azt jelenti, hogy kedvük szerint megállnak, vagy tovább 
hajtanak, amire nagyon sok panasz érkezik. Évek óta visszatérő a probléma és szeretné, ha 
a közeljövőben erre odafigyelnének. Ilyen panaszt nemcsak Mecsekjánosiban jeleztek, 
hanem Gesztenyésben is. Felhívta az utasok figyelmét, hogy szolgáltatási problémájukat 
jelezhetik a DDKK komlói irodájában is.  
 
Amrein István elmondta, hogy a hozzájuk érkező panaszokat minden esetben kivizsgálják. 
Ha munkájukat még azzal is segítik, hogy megadják az autóbusz rendszámát, akkor már 
pontosabban tudnak egy-egy esetet kivizsgálni. Ezért kérte, hogy bejelentéskor minél 
pontosabb leírást adjanak meg az utasok. 
 
Polics József elmondta, hogy az előterjesztésnek egy fontos része a DDKK-nál jelentkező 
veszteségek finanszírozása. A velük kötött megállapodás az elmúlt évek gyakorlatához 
igazodik, amennyiben rendelkezésre áll a rendkívüli önkormányzati támogatás, akkor 
tudunk fizetni. A szolgáltatás továbbra is veszteséges, a tevékenységükhöz kapcsolódó 
adatok szintén megtalálhatók a honlapon. Az eszközpótlások vonatkozásában vannak 
hiányosságok, melyhez az önkormányzat segítségét kérték, de Komló Város 
Önkormányzata nem tudja megoldani. Örül annak, hogy a 4 Credo autóbuszból 3 már 
visszakerült a városba. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 



73/2019. (VI.20.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „Dél-dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő 
megállapodás jóváhagyása” c. napirendet. 
 

1.) A képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót szakmai szempontból elfogadja. A beszámolót 
pénzügyi szempontból nem fogadja el, arra tekintettel, hogy a szolgáltató 2018. évi 
tevékenysége során felmerülő költségekből a Komló város közigazgatási területén 
felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere alapján egyértelműen és 
pontosan nem különíthetők el.  
 

2.) A képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás 
tervezetet megismerte és az abban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a 
megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete csak abban az 
esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi költségvetésből 
egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A megállapodás II./3. 
pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2019. évi előleg fedezetét, a fenti feltétel 
teljesülése esetén a költségvetési rendelet 6.1.1 számú mellékletének „peres 
ügyekkel kapcsolatos tartalék” előirányzat terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2019. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy egy későbbi napirendi pontban még szerepel a 
szolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírása. Ez év végén lejár a szolgáltatási szerződés és új 
pályázat kiírására van szükség. Panaszmentes, magas színvonalú szolgáltatást kívánt. 
 
Ügyrendi javaslata, hogy a 6-14. számú napirendi pontokat egyben tárgyalja a 
képviselő-testület, majd egyesével külön-külön szavazzon. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta ügyrendi javaslatát, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

6-14. sz. napirend 
 
6. Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója  



Előadó: dr.Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Meghívott: Kaluzsa Tamás  ügyvezető 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
7. A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának 
jóváhagyása 

Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Folkner Károly  cégvezető 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
8. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági 
elnök 2018-2019. évi prémiumfeladatai 

Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott:  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
9. A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggy űlési határozatainak és 2018. évi 
beszámolójának jóváhagyása 

Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Ordas Miklós  ügyvezető 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
10. A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. 
évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása 

Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Wágner László és Wágner Zita  ügyvezetők 
 



A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
11. A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolója 

Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Feuerstahler Terézia igazgatóság elnöke 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
12. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2018. évi 
beszámolójának jóváhagyása 

Előadó: Polics József  polgármester   
Meghívott: Páll Lajos   alapító 
  Horváth Lászlóné  igazgató  
  Krausz Bernadett  kuratóriumi titkár 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
 
13. A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2018. évi 
beszámolója 

Előadó: Polics József  polgármester 

Meghívott: Bareithné Benke Nikolett titkár 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
14. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi tevékenységéről 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 



 
Kérdés nem volt. 
 
Dr. Makra Istvánné  véleménye szerint kiváló tésztagyárunk működik, ami az idén 
kibővült profillal foglalkoztatja az ott dolgozókat. A tésztától kezdve a savanyúság, a friss 
zöldség, a lekvárok mind megtalálhatók a kínálatban. Termékeiket három megyére 
kiterjedően terítik, 53 viszonteladói üzlettel állnak kapcsolatban. Mára már 6 fő állású 
dolgozójuk van, akik annak idején közfoglalkoztatottként kezdték el munkájukat. Büszke 
rájuk és sok sikert kívánt a továbbiakban. 
 
Szarka Elemér a Temetkezési Kft. beszámolója hagyományosan tartalmas és korrekt. 
Üzemeltetés terén és a temetőben végzett szolgáltatásokat illetően köszönetét fejezte ki. Az 
új parcella munkálatai megkezdődtek. Sajnálatára nincs elég lombos fa a parkolóban, 
amelyre a nyári melegben nagy szükség lenne.  
A Fűtőerőmű beszámolójából kiderülnek a pontos számadatok. A KBSK ingatlankezelői 
feladatát szakszerűen és megnyugtatóan ellátja a Fűtőerőmű. A távhő szolgáltatási 
támogatás kiszámíthatóan érkezett, amely támogatási forma nélkülözhetetlen a társaság 
életében. Lényeges megemlíteni, hogy a kintlévőségek száma nehezíti a pénzügyi 
gazdálkodást. A sportközponttal kapcsolatos 40 millió forint összegű támogatás mára 
megérkezett. Az üzembiztonság az elmúlt évben kielégítő volt, a társaságnak megfelelő 
számú szakember áll rendelkezésére. Örül annak, hogy a biomassza kazán beruházására 
felvett hitel 2018-ban lejárt. A társaság vezetése az elmúlt esztendőben is jó koncepcióval, 
gyakorlattal, rugalmasan és eredményesen végezte feladatát.  
A Tésztagyár egy siker történet, nagyszerű vezetéssel és kollektívával. Büszkék lehetünk 
rájuk. A rendelkezésükre álló hely már kicsinek bizonyul, ezért segítségre szorul. 
Ösztönözni kell mindenkit e termékek vásárlására a nagyobb fogyasztás érdekében. 
 
Hegedüs Norbert egyetértett az elhangzottakkal, de sajnálatosnak ítéli meg, hogy 
Abaligeten nagyobb forgalmat bonyolítanak a tésztával, mint Komlón.  
 
Dr. Makra István Edéné szerint érződik a temető minden egyes területén, hogy nagy 
szeretettel gondozzák. Tisztelettel köszönte meg munkájukat. 
 
Polics József megjegyezte, hogy a Komlói Temetkezési Kft. beszámolójához érkezett a 
legtöbb pozitív megnyilvánulás. Megköszönte a környezethez illő tevékenységet. Külön 
kiemelte, hogy az új szolgáltatóval jó a kapcsolat, amely gazdasági és működtetési 
szempontból is megjelenik. Mióta ez a Kft. végzi Komlón a tevékenységét, azóta Komló 
Város Önkormányzata a temetőre plusz forrást nem költött, pedig folyamatosak a 
fejlesztések. Kéri, hogy a parkoló kiosztási tervének elkészítése után a Városgondnokság 
gondoskodjon a fa ültetésről.  
 
További vélemény nem volt. 
 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

74/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója” 
című előterjesztést.  
 

1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőben végzett 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2020. május 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó – egyenként bruttó 200 e Ft összeget meghaladó – tervezett 
munkákról szóló tájékoztatót elfogadja. 
A Képviselő-testület a Vállalkozó 2018. évi elszámolható kiadásai és a 2018. évi 
elszámolható díj bevételei között felmerülő 1.578.266,-Ft összegű többletköltséget 
elfogadja, és jóváhagyja, hogy ezen összeget a Vállalkozó a 2019. évi bevételei 
terhére érvényesítse.  

 
 
Gerencsér Ágnes kiment a teremből, a képviselő-testület létszáma 10 fő. 
 
Polics József elmondta, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. minimális 
veszteséggel zárta a 2018-as évet. A konszolidáció után a cég működése a normál 
mederben van. Hozzátette, hogy közösen kell fellépni a szemetelőkkel szemben, akik 
rontják a város összképét. Felhívta a figyelmet, hogy minden hulladék fajta elhelyezésére 
legális módok állnak rendelkezésre. Működik hulladéklerakó, különböző lerakóhelyek 
vannak. Mindenki gondoskodjon arról, hogy mindenhová a megfelelő hulladék kerüljön, 
ne közpénzből kelljen a magán jellegű hulladékot elszállítani. A Városgazdálkodási Zrt. 
mindent megtesz annak érdekében, hogy Komló hulladék mentes legyen és ezen csak 
közösen lehet javítani. A beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. 
évi beszámolóját, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 

 

 



75/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület mint a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részvényeit 

60,63 %-ban tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli tulajdonosi jogait gyakorló 
testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2019. május 16. napján tartott 
közgyűléséről, a 2018. évi beszámolóról és annak mellékleteiről szóló tájékoztatást. 

 
2. A képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1-4/2019. (05. 16.) számú 

határozatait és jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
képviseletében leadott közgyűlési szavazatait. 

 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2019. évi gazdálkodásáról legkésőbb 2020. 
június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 

Határid ő: 2020. június 30. 
Felelős:  Folkner Károly cégvezető 

 
 
Gerencsér Ágnes visszaérkezett, a képviselő-testület létszáma 11 fő. 
 
Polics József megállapítja, hogy a Fűtőerőmű Zrt. kisebb pozitív eredménnyel zárta a 
2018-as évet. Továbbra is határozott fellépést kért az önkormányzati távfűtéses bérlakások 
és a tartozók vonatkozásában, valamint a távfűtéses lakásokban tartozókkal szemben. 
Elmondta, hogy az állami támogatások kiszámíthatóak és követhetőek. Bízik benne, hogy 
lesznek olyan pályázatok is, melyek az elmaradt beruházásokat tudják majd finanszírozni. 
Mindig kritikusan kerülnek megállapításra a prémiumfeladatok.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi 
beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2018-2019. évi 
prémiumfeladatairól szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

76/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű 
Zrt. 2018. évi beszámolójának és mellékleteinek jóváhagyásáról és az igazgatóság elnökének 2019. 
évi prémiumfeladatairól szóló előterjesztést. 

 



3. A képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója 
elfogadja a társaság 2018. évi beszámolóját, annak mellékleteit, az üzleti jelentést és a 
könyvvizsgálói jelentést. A képviselő-testület a 2018. évi beszámolóban foglalt adatokat az 
alábbiak szerint fogadja el: 
- a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva, 
- az eszközök és források 2.099.040 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, és 
- 11.339 eFt adózott eredménnyel. 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy 11.339 eFt mérleg szerinti eredményt 
eredménytartalékba helyezi.  

 
A képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 4/2019. (V. 27.) sz. alapítói határozatot.  

 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2019. évi gazdálkodásáról legkésőbb 2020. 
június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 
4. A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2018. évi 

prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök 
részére kiírt 2018. évi prémiumfeladatok közül „a társaság belső szabályzatainak áttekintése, 
aktualizálása, javaslattétel a minőségbiztosítási rendszer, illetve vállalatirányítási rendszer 
bevezetésére” prémium feladat teljesítése 66%-ban valósult meg. A feladatok így 90%-ban 
teljesültek, a képviselő-testület a társaság igazgatósági elnökének 2018. évre kifizethető 
prémiumát a teljes prémium keret 90%-ának megfelelő összegben határozza meg.  
 
A képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 3/2019. (V. 27.) számú alapítói határozatot. 
 

5. A képviselő-testület 2019. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére az 
alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki: 

 
1. Az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszer (EU ETS) IV. kereskedési 

időszakának 2021-2025 közötti részidőszakára vonatkozó Nemzeti Végrehajtási 
Intézkedéseket megalapozó adatszolgáltatás benyújtása (prémiumkeret: 50%) 

2. A társaság működésre és környezetvédelemre vonatkozó engedélyeinek aktualizálása 
(prémiumkeret: 40%) 

3. Az elektronikus iktatási és adatfeldolgozási rendszer bevezetésének lebonyolítása 
(prémiumkeret: 10%) 

 
Felhatalmazza a polgármestert a prémiumfeladatok kitűzéséről szóló alapítói határozat 
kibocsátására. 
 
Felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2019. 
évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
Határid ő:  2020. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
    Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 



 
Polics József elmondta, hogy a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. esetében a 
működéshez szükséges feltételek biztosítottak. A határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft.  
beszámolóját, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

77/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a KOMLÓI 
BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft 2018. 
évi beszámolóját, egyúttal utólagosan jóváhagyja a társaság 2019. május 23-án tartott 
taggyűlésén hozott 1-2/2019. számú határozatait, valamint a polgármesternek a 
döntéshozatalok során leadott szavazatait. 

 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2019. évi gazdálkodásáról legkésőbb 2020. június 30. 
napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 
 

Határid ő: 2020. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Ordas Miklós ügyvezető 

 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. kisebb mínusszal zárta az évet. A Kft. közel 
70 embert foglalkoztat. Tevékenységüket megköszönte.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.  
beszámolóját, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

78/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas 
Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a társaság 2018. évi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését és mellékleteit, valamint az egyéb kapcsolódó dokumentumokat. 
 



2. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2019. május 28-i taggyűlése 
által hozott 1-2/2019. (05.28.) számú határozatokat és a polgármester döntéshozatal során 
leadott valamennyi szavazatát.  

 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2019. évi beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 
ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából – legkésőbb 2020. június 30. napjáig 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 
Határid ő: 2020. június 30. 
Felelős:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  

 
 
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet beszámolójához több hozzászólás is 
érkezett. A polgármester csatlakozik a pozitív megnyilvánulásokhoz. Az igazgatóság 
elnöke Feuerstahler Teréz, aki a szövetkezet „mozgató rugója”. Gratulált az elért 
eredményekhez.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
beszámolóját, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

79/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 
Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
közgyűlésének 2019. május 20. napján hozott 2/2019. (05. 20.) számú határozatát, és a 
szövetkezet 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri az igazgatóságot, hogy a szövetkezet 2019. évi beszámolójáról és 
mellékleteiről legkésőbb 2020. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határid ő:  2020. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 Feuerstahler Terézia igazgatósági elnök 
 
 
A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány betöltötte azt a 
feladatot, amiért létrehozták. A polgármester elmondta, hogy a következő fesztivál 
2021-ben kerül megrendezésre. A határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány beszámolóját, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal 



egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

80/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleménye alapján – megvitatta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány 2018. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést. 

 
1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál Alapítvány 2018. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  

 

A képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy az alapítvány 2019. évi munkájáról 2020. június 
30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 
Határid ő: 2020. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Polics József úgy gondolja, hogy a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
működését át kell vizsgálni, mert nem történik mozgás. A képviselő-testületnek erről még 
döntéseket kell hoznia. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
beszámolóját, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

81/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2018. évi beszámolójáról szóló előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2019. május 29. napján hozott 1//2019. 
(05.29.) számú határozatát. 

 
2. A Képviselő-testület a közalapítvány 2018. évi beszámolóját, könyvvizsgálói jelentését és 

annak kiegészítését elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2019. évi munkájáról 2020. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 

Határid ő:  2020. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 Bareithné Benke Nikolett kuratóriumi elnök 

 



 
A polgármester elmondta, hogy a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás jelenleg vegetál, 
illetve nehéz napjait éli. A társulás több, mint 200 település által létrehozott, 
konzorciummal megvalósult hulladékgazdálkodási rendszer. A hulladékgazdálkodásban 
jelentős változások történtek az elmúlt években, sok szolgáltató megszűnt. A teljes déli 
területet tekintve Szekszárd kivételével minden település beolvadt vagy tulajdont szerzett a 
DÉLKOM Kft.-ben, jelenleg ők végzik a településünkön is a szolgáltatást.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 
tevékenységéről szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

82/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi 
tevékenységéről szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 
2018. évi működéséről szóló beszámolót, és jóváhagyja a polgármesternek a 2018. évi 
üléseken leadott szavazatait. 
 
Határid ő: 2020. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

15. sz. napirend 
 
Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



83/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
munkahelyteremtés és munkahelyek megtartása érdekében nyújtott támogatásokról szóló 
beszámolót. 
 
1. A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi és elfogadja az 1. sz. melléklet 
szerinti vállalkozások teljesítéséről szóló tájékoztatást. 

 
2. Utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahelyteremtés támogatások ellenőrzését 
folytassa, amelynek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határid ő:  2020. január 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  



1. sz. melléklet Munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatások 

Kedvezményezett neve, 
székhelye, cégjegyzékszáma, 

Önkormányzati 
döntés száma 

Támogatási 
szerződés 
kelte 

Támogatás intenzitása és támogatástartalom Ellenőrzésre vonatkozó 
adatok  

Anderson Group Hungary Kft. 
(7621 Pécs, Apáca u. 3., 
cégjegyzékszám: 
Cg.02-09-076314) 

3/2018. (I. 11.) 2018.01.24. I. támogatás 
1.026.255,-Ft, melyet a Támogató a Komló 3515/1/A/1 
hrsz.-ú ingatlan kétévi bérleti díjának elengedése 
formájában nyújt Kedvezményezett számára  
 
Kötelezettség: 15 fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát a munkavállaló 
felvételétől számított 24 hónapon keresztül fenntartja. 

a vállalkozás első 12 hónapra 
vonatkozó ellenőrzés 
megtörtént; a vállalkozás 
teljesítette foglalkoztatási 
kötelezettségét 

Anderson Group Hungary Kft. 
(7621 Pécs, Apáca u. 3., 
cégjegyzékszám: 
Cg.02-09-076314) 

38/2018. (III.22.) 2018.03.23. II.  támogatás 
6.473.745,- Ft munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
kiadások, díjak részbeni átvállalása  
 
Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét 2 
egyenlő, 3.236.873,-Ft összegű  részletben, évente 
folyósítja: az első részletet legkésőbb 2018. március 31. 
napjáig, a 2. részletet az 1. részlet folyósítását követő egy 
év múlva. A második részlet folyósításának feltétele az 
első 12 havi foglalkoztatási kötelezettség teljesítése. 
Az első részlet kifizetése megtörtént. 
 
A kötelezettség az I. számú támogatáshoz kapcsolódó 
szerződéssel azonos. 

a vállalkozás első 12 hónapra 
vonatkozó ellenőrzés 
megtörtént; a vállalkozás 
teljesítette foglalkoztatási 
kötelezettségét 

HAGABO Kft. (székhely: 7762 
Pécsudvard, Táncsics Mihály 
köz 2/3, cégjegyzékszám: 
02-09-083442) 

2/2018. (I.11.) 2018.02.20. I. támogatási szerződés 
2.750.000,- Ft, melyet a Támogató a Komló 2237/2 
hrsz.-ú ingatlan egyévi bérleti díjának elengedése 
formájában nyújt Kedvezményezett számára 
 
kötelezettség: 11 fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása 12 hónapon 

a foglalkoztatási kötelezettség 
ellenőrzése folyamatban van 



keresztül  
HAGABO Kft. (székhely: 7762 
Pécsudvard, Táncsics Mihály 
köz 2/3, cégjegyzékszám: 
02-09-083442) 

71/2018. (V.30.) 2018.08.13. II. támogatási szerződés 

6.250.000,- Ft 2 egyenlő részletben, melyet a Támogató 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások 
részbeni átvállalása formájában nyújt Kedvezményezett 
számára. 

Az első részlet (3.125.000,-Ft) kifizetése megtörtént. 

Kötelezettség: a támogatás iránti kérelem benyújtásának 
napján (2018. január 2.) foglalkoztatott 0 fő 
munkavállalóhoz képest 25 (a 2018. február 20-án aláírt 
támogatási szerződés szerinti kötelezettséget figyelembe 
véve összesen 36) fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát 12 hónapon 
keresztül fenntartja. 

a foglalkoztatási kötelezettség 
ellenőrzése folyamatban van 

HORVÁTH Szolgáltató, 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 
7300 Komló, Vájáriskola utca 
12., cégjegyzékszám: 02 09 
067493) 

37/2018. (III.22.) 2018.04.09. 1000000,-Ft munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
kiadások, díjak részbeni átvállalása címén 2 egyenlő 
részletben. 
 
500.000,-Ft folyósítása megtörtént.  
Kötelezettség: a támogatás iránti kérelem benyújtásának 
napján (2018. március 22.) foglalkoztatott 8 főhöz képest 
4 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát 12 hónapon keresztül fenntartja 

A vállalkozás 12 hónapra 
vonatkozó ellenőrzése 
megtörtént; a vállalkozás 
teljesítette foglalkoztatási 
kötelezettségét. A fenntartási 
időszak lejárt. 

DT Build Kft. (Cégjegyzékszám: 
02-09-079214, székhely: 7300 
Komló, Függetlenség utca 26/A) 

106/2018. 
(VI.20.) 

2018.06.27. 1.000.000,-Ft munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
kiadások, díjak részbeni átvállalása címén 2 részletben 
500.000,-Ft átutalása megtörtént 
 
Kötelezettség: 
4 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát 12 hónapon keresztül fenntartja. 

a fenntartási időszak 2019. 
június 30-án jár le, ezt 
követően történik meg a 
foglalkoztatási kötelezettség 
ellenőrzése 



Bányai Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társaság  
székhely: 7300 Komló, Bajcsy 
Zs. utca 14.,  
cégjegyzékszám: 02-06-070923 

144/2014. (XII. 
04.) KTH 

2014. 12. 16. 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, melyet a 
kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben 
foglalt 1 fő új 4 órás munkaidejű munkaviszonyban 
foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhat fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem hiánypótlásának benyújtásának 
napján (2014. szeptember 16.) foglalkoztatott 1 főhöz 
képest 1 fő új, 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 48 hónapon keresztül fenntartja. 
Kedvezményezett vállalta, hogy a 1 fő új munkavállalót 
jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. 
napig felveszi 
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 
mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a 
beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 

IMBI Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság székhely: 
7300 Komló, Munkácsy Mihály 
u. 5., cégjegyzékszám: 
02-09-075972 
 

143/2014.  
(XII. 04.) KTH 

2014. 12. 11. 750.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 2 fő új 4 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 
költségeinek finanszírozására használhat fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem hiánypótlásának benyújtásának 
napján (2014. október 21.) foglalkoztatott 3 főhöz képest 
2 fő új, 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 36 hónapon keresztül fenntartja. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 



Kedvezményezett vállalta, hogy a 2 fő új munkavállalót 
jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. 
napig felveszi. 
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 
mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a 
beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

Ivicz Szerszám-, 
Alkatrészgyártó Kereskedelmi és 
Szolgáltó Betéti Társaság  
székhely: 7300 Komló, 
Mecsekjánosi puszta 5./B,  
cégjegyzékszám: 02-06-071762  
 

145/2014.  
(XII. 04.) KTH 

2014. 12. 15. 750.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 1 fő új 8 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem hiánypótlásának benyújtásának 
napján (2014. október 21.) foglalkoztatott 1 főhöz képest 
1 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 36 hónapon keresztül fenntartja. 
Kedvezményezett vállalta, hogy a 1 fő új munkavállalót 
jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. 
napig felveszi. 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 
mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a 
beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 

DUFTIN Termelő és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság  
székhely: 7300 Komló, Pécsi u. 

82/2015.  
(VI.4.) KTH 

2015. 06. 09. 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 8 fő új 8 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 



42./C,  
cégjegyzékszám: 02-09-063540 

költségeinek finanszírozására használhatja fel. A 
kedvezményezett részére a támogatás két részletben 
került folyósításra. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás 2. részletének folyósítása iránti kérelem 
benyújtásának napján (2016. szeptember 14.) 
foglalkoztatott 32 fő 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát további 12 hónapon keresztül fenntartja 

kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 

SZAKÁCS Ipari és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság  
székhely: 7300 Komló, Altáró 
utca 7., 
cégjegyzékszám: 02 09 062394,  
 

99/2015  
(VI. 15.) KTH 
74/2017. (V. 25.) 

2015. 06. 19. 
2017. 06. 08.  

1.000.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 4 fő új 8 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2015. 
június 10.) foglalkoztatott 31 főhöz képest 4 fő új, 8 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval 
megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől 
számított 12 hónapon keresztül fenntartja.  
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 
mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a 
beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

A vállalkozással a támogatási 
szerződés módosításra került, 
mivel az eredeti támogatási 
szerződésben foglaltakat – 
önhibáján kívül – csak részben 
teljesítette. A módosított 
szerződést a vállalkozás 
teljesítette. 

VIP GLOBAL Kft. (székhely: 
1027 Bp., Bem József u. 9. 
fióktelepek: 7300 Komló, 
Városház tér 20. 
7300 Komló, Pécsi út 1. 1. e. 17. 
cégjegyzékszám: 

42/2017. (IV. 28.) 2017. 05. 09. A támogatás összege: 750.000,-Ft, azaz hétszázötvenezer 
forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 3 fő 8 órás 
munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  

 
A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségét 



Cg.01-09-284086 
 

A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles a 2017. március 30. 
napján munkaviszonyban foglalkoztatott 2 főhöz képest a 
munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát összesen 3 fő teljes munkaidős, heti 40, napi 8 
órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval 
növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított 12 
hónapon keresztül fenntartani. 

szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. A cég 
kényszertörlés alatt áll, 
azonban a kényszertörlési 
eljárás megindítása előtt a 
foglalkoztatási kötelezettségét 
teljesítette. 

 
B-Fitness Kft.  
B-Fitness Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
02-09-080585  
Székhely 
7300 Komló, Kossuth Lajos utca 
18 
 

184/2017. (XI. 
30.) 

2017. 12. 13. A munkahely-teremtési támogatás összege: 750.000,- Ft. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
(azaz teljes munkaidejű) foglalkoztatott bér- és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
 
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett az 1 fő teljes munkaidős, 
azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű 
munkavállalóval megnövekedett átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől 
számított 36 hónapon keresztül köteles fenntartani. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
időarányos kötelezettségeit 
szerződésszerűen teljesítette. 
 

Bareith Péter egyéni vállalkozó 
7300 Komló, Székely B. u. 56., 
adószám: 67817638-1-22 

183/2017. (XI. 
30.) 

2017.12.08. A támogatás összege: 250.000,-Ft. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  
 
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles 1 fő új, teljes 
munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű 
munkavállalót felvenni, és az 1 fős munkavállalói átlagos 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 



statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 12 hónapon keresztül 
fenntartani. 

TIAMAT-TRADE Kft.  
TIAMAT-TRADE 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
01-09-272290  
Székhely 
1071 Budapest, Dembinszky 
utca 44. fszt. 4. 
fióktelep: Komló, Tröszt utca 11. 
 

73/2017. (V. 25.) 2017. 05. 31. A munkahely-teremtési támogatás összege: 500.000,- Ft. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 1 fő 
új, teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás 
munkaidejű munkavállalót felvenni, és ezt a 
munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számított 24 
hónapon keresztül fenntartani. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 

Hovorka Béla egyéni vállalkozó 
7300 Komló, Munkácsy M. u. 8. 
adószám: 60798121-1-22 

182/2017. (XI. 
30.) 

2017. 12. 13. A támogatás összege: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer 
forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  
 
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 1 fő 
új, teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás 
munkaidejű munkavállalót felvenni, és az így 
megnövekedett munkavállalói átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől 
számított 24 hónapon keresztül fenntartani. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
időarányos kötelezettségeit 
szerződésszerűen teljesítette. 

Road Danubia Kft.  
Road Danubia Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

128/2017. (VIII. 
24.) 
 

2017. 08. 28. 
 

A támogatás összege: 7.500.000,- Ft, azaz 
hétmillió-ötszázezer forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 



Cégjegyzékszám 
02-09-083109  
Székhely 
7300 Komló, Dankó Pista utca 
10. 
 

 kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 9 fő 8 órás, és 2 
fő 4 órás munkaidejű foglalkoztatott bér- és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
 
A kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 9 fő 
teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás 
munkaidejű, valamint 2 fő heti 20 órás, napi 4 órás 
munkavállalót felvenni, és ezt a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 36 hónapon keresztül 
fenntartani. 

szerződésben vállalt 
időarányos kötelezettségeit 
szerződésszerűen teljesítette. A 
támogatás időarányos része 
került kifizetésre. 
 
 

TAX-Árenda Kft.  
TAX-Árenda Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
02-09-067359  
Székhely 
7300 Komló, Iskola utca 4. 
 

138/2017. (IX. 
27.) 

2017. 11. 07. A munkahely-teremtési támogatás összege: 4.000.000,- 
Ft, azaz négymillió forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 4 fő 8 órás 
(azaz teljes munkaidejű) foglalkoztatott bér- és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles 4 fő teljes 
munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű 
munkavállalót felvenni, és ezt a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 48 hónapon keresztül 
fenntartani. 

A vállalkozás csak részben 
teljesítette az általa vállalt 
foglalkoztatási kötelezettséget. 
A felülvizsgálat 
eredményeként 
szerződésmódosítás várható. 
 

BENKALA Kft.  
BENKALA Gyártó, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
01-09-965926  

95/2017. (VI. 28.) 2017. 06. 12. A támogatás összege: 3.000.000,- Ft. 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás iránti kérelmének benyújtása napján (2017. 
június 9.) foglalkoztatott 6 fő munkavállalóhoz képest 4 
fő új, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 

Az időarányos foglalkoztatási 
kötelezettségét a vállalkozás 
teljesítette. A fenntartási 
időszak lejártát követően a 
NAV ismét megkeresésre 
kerül. 



Székhely 
1119 Budapest, Andor utca 21. 
C. ép. fszt. 1. 
Fióktelepek: 
7300 Komló, Sikondai út 57. 
7300 Komló, 023/18 hrsz. 

foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 24 hónapon keresztül fenntartja.  

 
2018-ban visszafizetésre került az önkormányzat számára: 
DPG 13 Kft.: 500.000,-Ft 
Szabó István: 1.125.000,-Ft 
 



Polics József elmondta, hogy szinte minden gazdasági társaság el tudott számolni az 
önkormányzat által nyújtott támogatásról. 2010. december 16. óta működik a 
munkahely-teremtési támogatási rendszer, annak érdekében, hogy Komlón a 
foglalkoztatási helyzetet javuljon. Valamikor leltárt kell készíteni arról, hogy ez idő alatt 
mennyi munkahelyet és vállalkozást támogatott az önkormányzat.  
 
 

16 sz. napirend 
 
Döntés a komlói 1545/23 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kovács Botond ügyvezető 
 
Polics József ismertette, hogy az Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés támogatása 
című előterjesztés helyett tárgyalja a testület ezt a napirendet. 
Pótlólag kiküldésre került a határozati javaslat. 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a licit induló árát 350,- Ft/m2+ÁFA árban 
határozta meg. 
Az eredetileg kiküldött előterjesztéshez képest lényeges változás, hogy ezen ingatlan a 
határozati javaslatban szereplő feltételekkel, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
által meghatározott induló licit kikiáltási áron, liciten kerülhet értékesítésre. A terület a 
Határ úton található, 1 hektár 15 m2 nagyságú, melyet Európai Uniós támogatással alakított 
ki az önkormányzat. Megjelenik a magán jellegű érdeklődés is ezen ipari és gazdasági 
területek iránt. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

84/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és Településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a komlói 1545/23 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről szóló 
szóbeli előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a komlói 1545/23 hrsz.-ú, 10015 m2 térmértékű, tehermentes 

„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése céljából liciteljárás lefolytatását 
rendeli el, melynek nyertesével adásvételi szerződést kíván kötni, az alábbi feltételek 
mellett: 



 
- A megvásárolni kívánt ingatlanon a vevő telephelyet létesít, és az ehhez szükséges 

infrastrukturális fejlesztések és a tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenység 
végzésére megfelelő épületet épít. A licit induló ára a Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság által meghatározott 350,-Ft/m2+ÁFA . A vételárba az alábbiakban részletezett 
munkahely-teremtési támogatási szerződésben megállapított támogatási összeg beleszámít. 

- A vevő az ingatlanra legkésőbb 2020. december 31. napjáig jogerős telephely engedélyt 
szerez, és kötelezettséget vállal arra, hogy legalább 4 fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalót alkalmaz, és az így megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől számított 24 hónapon 
keresztül fenntartja. Vállalja továbbá, hogy a minimum 4 fő új munkavállalót a támogatási 
szerződés aláírását követő legkésőbb 60. napig felveszi. Komló Város Önkormányzat, mint 
támogató a megnövelt létszám után a vevőt, mint kedvezményezettet 250.000,-Ft/fő/év, 
összesen 2.000.000,-Ft, azaz kétmillió forint összegű munkahely-teremtési támogatásban 
részesíti. 

- Vevő elfogadja, hogy az ingatlan átruházásával egyidejűleg a telephely engedély 
megszerzésére kikötött határidő eredménytelen elteltének és a támogatási szerződésben 
vállalt foglalkoztatási kötelezettség megszegésének esetére az ingatlanra visszavásárlási 
jogot és ennek biztosítására 5 év időtartamra elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak, 
az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat javára bejegyeztetik. Az ingatlan 
visszavásárlási ára a támogatással csökkentett eladási árral megegyező bruttó összeg. Az 
adásvételi szerződésben az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezett 
beruházás megvalósulása és a foglalkoztatási kötelezettség teljesülése esetén a 
visszavásárlási jog törlése iránt haladéktalanul intézkedik. 

- Vevő vállalja, hogy az – ingatlanvásárlást ide nem értendő – legalább a támogatás bruttó 
értékével egyező mértékű beruházást hajt végre az ingatlanon. 

- Vevő, mint kedvezményezett a fentiekkel egyező tartalmú támogatási szerződést aláírja. 
- Az adásvételi szerződés, valamint az elkészült értékbecslés költségei (40.000,-Ft) a vevőt 

terhelik. 
 
2. A támogatási szerződés aláírásának feltétele a kedvezményezett valamennyi számlavezető 

pénzintézetéhez nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a 
számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés, vagy önkormányzati rendelet 
kedvezményezett általi megszegése esetén – köteles a jogosulatlanul igénybe vett 
munkahely-teremtési támogatás és visszafizetési kamat összegét az Önkormányzat javára a 
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. 

 
3. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a liciteljárás tárgyát képező ingatlan adatait tartalmazó 

hirdetmény a licit időpontja előtt – a versenyeztetési szabályzatban előírt 15 nap helyett – 7 
nappal kerüljön megjelentetésre. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelő támogatási és adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2020. november 20. 
Felelős: Polics József polgármester 
 



 
Polics József ügyrendi javaslata, hogy a 17-18. sz. napirendet egyben tárgyalja a 
képviselő-testület, majd külön-külön szavazzon. 
 
 

17-18. sz. napirend 
 
17. Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsöne II. 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Csollák István  vezérigazgató 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, 
hogy az eszközhasználati díj felhasználásaként a jövő évi keret terhére végeztetünk 
rekonstrukciós munkákat. A mai napon aszfaltoznak a Bajcsy-Zsilinszky utcában a 
Templom téren. Itt a kapcsolódó Bem utcai vízvezeték, vagy a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
vezeték kiváltása is az eszközhasználati díj terhére történik.  
A likviditási helyzet biztonsága érdekében a Baranya-Víz Zrt. vezérigazgatója kérelemmel 
fordult önkormányzatunkhoz. Helyzetükre való tekintettel 20 millió forint tagi kölcsön 
biztosítására lenne szükségük. A Pénzügyi Irodával történt egyeztetés alapján 2019. június 
30-ig 5 millió forintot, szeptember 30-ig 15 millió forintot biztosíthat az önkormányzat a 
Zrt. részére, mely ez év végéig visszafizetésre kerül. 
 
 
18. A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása 

Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Csollák István  vezérigazgató  
  Mester Zoltán  üzemigazgató  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy a gazdasági társaság veszteséges. Az idei üzleti 
tervet is két fordulóban hagyta jóvá a testület annak érdekében, hogy a működése ezen 
időszak alatt is garantáltan biztosított legyen. Véleménye szerint a víziközmű-szolgáltatás 
területén külön kormányzati döntésekre lesz szükség azért, hogy az ilyen jellegű gazdasági 
társaságok működése hosszútávon is biztosítva legyen.  
Hozzátette még, hogy a Kossuth Lajos utcai vezeték kiváltására február 28-án benyújtott 
pályázatot nem nyerte meg az önkormányzat. Örömmel jegyezte meg, hogy a 
vásárcsarnokra benyújtott 137 millió forint értékű többlettámogatási igényt jóváhagyta a 



kormány. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 17. számú napirendi pont határozati javaslatát, 
melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 

85/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Baranya-Víz Zrt. 20 MFt-os tagi kölcsönéről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület 20.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a 

Baranya-Víz Zrt. részére 2019. december 27-i visszafizetési határidő mellett a 
költségvetés folyó likvid forrásai terhére. 

 
2. A kölcsön folyósítására két részletben kerül sor: 
 
 - 2019. június 30-ig:    5.000.000,-Ft 
 - 2019. szeptember 30-ig: 15.000.000,-Ft. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására, 

illetve utasítja a címzetes főjegyzőt az előirányzat-változások soron következő 
költségvetési rendeletmódosításkor történő átvezetésére. 

 
Határid ő: azonnal, 2019. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 18. számú napirendi pont határozati javaslatát, 
melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 

86/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Baranya-Víz Zrt. 2019. május 21-én és 2019. június 12-én megtartott közgyűlésével 
kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi beszámolóját és 

mellékleteit, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja. 



 
2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2019. évi üzleti tervét. 
 
3.    A képviselő-testület a prémiumfeltételekkel egyetért és azokat jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
 

Határid ő: 2020. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István vezérigazgató 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

 
 

19. sz. napirend 
 
Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a társadalmi megbízatású alpolgármester 
havi illetményét 245.000,- Ft-ban javasolta megállapítani. A határozati javaslatot 
ezzel a kiegészítéssel javasolta elfogadásra. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Bareithné Benke Nikolett megköszönte Molnár Zoltánnénak a helyettesítést.  
 
Molnár Zoltánné megköszönte a megtisztelő bizalmat és jelezte, hogy érintettség miatt az 
első két szavazásnál nem szavaz. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Polics József ügyrendi javaslata: 

- először a határozati javaslat 1. pontjáról (a társadalmi megbízatású 
alpolgármester személyéről) minősített többséggel TITKOSAN, 

- majd a határozati javaslat 2. pontjáról (a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjáról) egyszerű többséggel, 

- végül a határozati javaslat további 3-5. pontjairól (személyi változások, SZMSZ 
függelékek) minősített többséggel szavazzon a képviselő-testület. 

 



A polgármester szavazásra bocsátotta ügyrendi javaslatát, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1. pontját (a társadalmi megbízatású 
alpolgármester személyéről), melyet a képviselő-testület minősített többségű és titkos 
szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 2. pontját (a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíjáról), melyet a képviselő-testület egyszerű többségű szavazással, 
10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
A polgármester ismertette, hogy július 1-től Molnár Zoltánné betölti a társadalmi 
megbízatású alpolgármesteri tisztséget, ezzel egyidejűleg megszűnik a Szociális és 
egészségügyi elnöki tisztsége. Elnöki tisztségét Dezső Károly veszi át, valamint Pálfi 
László a Szociális és egészségügyi bizottság tagjává válik. E változtatásokat az SZMSZ 
függelékében is át kell vezetni. 
 
Végül szavazásra bocsátotta a határozati javaslat további 3-5 pontjait (személyi változások, 
SZMSZ függelékek), melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

87/2019. (VI.20.) sz. határozat 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében – a Jogi 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének és javaslatának figyelembevétele 
mellett – megtárgyalta az alpolgármester megválasztásáról és illetményének 
megállapításáról szóló előterjesztést. 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet 36. § 
(4) bekezdése alapján Molnár Zoltánnét 2019. július 1. napjával társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 

 
2. A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét 245.000,- 

Ft-ban állapítja meg. 
 

3. A képviselő-testület 2019. július 1. napjával a Szociális és egészségügyi bizottság 
elnökének Dezső Károlyt megválasztja. 
 

4. A képviselő-testület 2019. július 1. napjával a Szociális és egészségügyi bizottság 
tagjának Pálfi Lászlót megválasztja. 

 



5. Az SZMSZ VI. függeléke helyébe az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti függelék 
lép. 

 
 
A polgármester jó munkát kívánt mindenkinek. 
 
 
Molnár Zoltánné az Mötv. rendelkezései alapján alpolgármesteri esküt tett :  
 
„Én Molnár Zoltánné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Komló város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Polics József gratulált, majd átadta az esküokmányt. 
 
 

20. sz. napirend 
 
Autokar Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az ingatlanrészek képviselő-testület általi forgalomképessé nyilvánítsa feltételével a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság döntött azok telek-kiegészítésként történő  
értékesítéséről 400,- Ft/m2 (áfa mentes) áron. Ezzel a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Polics József megjegyezte, hogy a szóban forgó terület a Mecsekfalui út mellett, a volt 
Avanti benzinkút területén helyezkedik el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

88/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az „Autokar Kft. 
telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés” című előterjesztést. 
 



1. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 1520/5 hrsz-ú „parkerdő” 
megnevezésű ingatlannak a szabályozási tervben a „Gksz” övezetbe sorolt 1051 m2 
nagyságú területrészét, továbbá az 1491 hrsz-ú „közút” megnevezésű ingatlannak a 
szabályozási tervben a „Gksz” övezetbe sorolt 131 m2 nagyságú területrészét 
forgalomképessé minősíti. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az adásvételi szerződéssel 
egyidejűleg értesítse az ingatlanügyi hatóságot. 

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

21. sz. napirend 
 
Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a volt fürdőépületnél lebonyolított három sikeres licit eljárás 
történt. A földszint, a félemelet, az első emelet és a harmadik emelet a licit eljárások során 
elkelt. A bérleti szerződések már aláírásra kerültek. Maradt még egy körülbelül 1500-2000 
m2-es terület melynek még nincs gazdája. Elindult a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 
tanúsítvány beszerzése, a nyár végére, vagy ősz elejére már meglesz a kivitelező is. A 
polgármester azt javasolta a testületnek, hogy licit megtartására addig ne kerüljön sor, amíg 
a megmaradt területre nem jelentkeznek. Eddig három vállalkozás nyerte el a bérleti jogot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

89/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az „Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/5 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal” című előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület az Altáró u. 2. sz. alatti, 2. emeleten lévő, 2413/11/A/5 hrsz-ú, 

1571 m2 nagyságú ingatlan versenytárgyalása tekintetében a versenyeztetési 



szabályzattól eltér és az első sikertelen licitet követően nem írja ki ismételten a licitet, 
mindaddig amíg az épületben el nem kezdődnek a kivitelezési munkálatok, illetve a lift 
beépítése. 
 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a felújítás megkezdése után intézkedjen az ingatlan 
bérbeadására vonatkozó licit kiírásról. 

 
Határid ő:  2020. december 15.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 

22. sz. napirend 
 
Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József véleménye, hogy évente visszatérő a napirend. Közösségi közlekedéshez 
kapcsolódóan 14 millió forint összegű támogatásra lehet számítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

90/2019. (VI.20.) sz. határozat 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására” című előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez 2018. évben 
14.000.000,-Ft összegű saját forrást biztosított szolgáltató részére és ez alapján 
pályázat benyújtását határozza el vissza nem térítendő központi támogatás elnyerése 
érdekében.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati adatlapot a mellékleteivel együtt a 
pályázati kiírás előírásai szerint az igényelhető legmagasabb összegre nyújtsa be.  
 
Határid ő:  pályázat benyújtási határideje 
Felelős:  Polics József polgármester 



 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződést az autóbusszal 

végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 6. §-a 
alapján lefolytatott pályázati eljárást követően kötötte meg a Pannon Volán Zrt-vel. 
A közszolgáltatási szerződés tekintetében a Pannon Volán Zrt. jogutódja 2014. 
december 31-i hatállyal a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
 

3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert támogatási összeget 
a vonatkozó rendeletben foglalt határidőre szolgáltató részére átadja.  

 
4. A képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedést 2019. január 1-től 2019. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja.  
 
 

23. sz. napirend 
 
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra 
pályázati felhívás közzététele 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság   
 
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez év végén lejár a közszolgáltatási 
szerződés, ezért pályázat kiírására van szükség. A pályázati anyagok előkészítésére 
munkacsoport alakul, melynek tagjai: 

 
Elnök:  Polics József polgármester 
Tagok:  Szarka Elemér képviselő 
  dr. Barbarics Ildikó képviselő 
  dr. Müller József aljegyző 
  Horváth László irodavezető 

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

91/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 



bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a helyi menetrend szerinti 
autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás pályázati felhívásával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra vonatkozó előterjesztés 3. sz. és 4. sz. mellékletét képező pályázati 
felhívásban és pályázati kiírásban foglaltakkal egyetért.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a személyszállítási szolgáltatásról 
szóló 2012. évi XLI. törvény előírásainak megfelelően jelentesse meg.  
 

Határid ő: 2019. július 10. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről szóló 
írásos összegző anyagot – az érintett bizottságok állásfoglalását követően – 
döntéshozatalra a képviselő-testület havi rendes ülésére terjessze be. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
3.) A benyújtott pályázatok boríték bontására, elbírálására és az összegző anyag 

elkészítésére a képviselő-testület az alábbi ideiglenes munkacsoport hozza létre: 
 
Elnök:  Polics József polgármester 
Tagok:  Szarka Elemér képviselő 
  dr. Barbarics Ildikó képviselő 
  dr. Müller József aljegyző 
  Horváth László irodavezető 
 
A munkacsoport megbízatása megválasztásával kezdődik és a képviselő-testületnek 
a nyertes szolgáltatóra vonatkozó döntésével szűnik meg.  

 
 

24. sz. napirend 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 
pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz. határozat megerősítése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolta a határozati 



javaslatot. 
 
Polics József elmondta, hogy május 31-i határidőre benyújtásra került a Berek utcai 
útszakasz felújítására vonatkozó pályázat. Hiánypótlásban kérték a képviselő-testületi 
határozat megerősítését, mivel április 25. és május 31. között több, mint 30 nap eltelt. A 
kiírás szerint 30 napnál nem lehet régebbi a határozat, ezért van szükség jelenleg újbóli 
tárgyalására. Továbbra is célja a testületnek a Berek utca, az Alkotmány utca több ütemben 
történő felújítása. A Tűzoltóságtól Szilvás irányába haladva, maximum a Táncsics Mihály 
utcai csatlakozásig történne a felújítás, és a kivitelezés 2020-ban várható.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

92/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos 
49/2019. (IV.25.) sz. határozat megerősítése” tárgyú előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 49/2019. (IV.25.) sz. határozatát megerősíti, a határozat 1. és 2. 
pontjában foglaltakat változatlan tartalommal továbbra is fenntartja az alábbiak szerint: 
 

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

 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 

- Berek utca (3550 hrsz) Tűzoltóság csatlakozó útjától a Szilvási útig tartó kb. 190 m 
hosszúságú szakaszának, valamint a Szilvási útnak (3642 hrsz) a Berek utcai közös 
telekhatártól számított Szilvási városrész felé vezető, vásárcsarnok feletti 
szakaszának felújítása bruttó 35.560.000,-Ft bekerülési költséggel. 

 
A képviselő-testület a Berek u. és Szilvási út egymással összefüggő szakaszainak 
felújításához 30.000.000,- Ft támogatás igénylése mellett 5.560.000,- Ft saját forrást 
biztosít a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 2020. évi 
költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

 
Határidő:  2020. január 31. 



Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 

határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges 
nyilatkozatok megtételére.  

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

25. sz. napirend 
 
2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása 
során felmerülő költségek megelőlegezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József elmondta, hogy a Honismereti és Városszépítő Egyesület nem tudja 
megelőlegezni a költségeket, ezért az önkormányzat megelőlegezi.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 

93/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „2019. évi Nemzetközi ifjúsági 
környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése” 
tárgyú előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Komló Város Önkormányzat 
aláírt támogatási szerződése hiányában, a támogatásról szóló értesítő levél 
figyelembevételével, a 2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor 
megvalósítása során felmerülő költségekre Komló Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet Pályázati támogatás visszafizetési keret terhére 
legfeljebb 1 000 000,- Ft összeget biztosít, azzal hogy a támogatás beérkezését követően a 
bruttó 1 000 000,- Ft visszapótlásáról gondoskodni kell. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.  
 

Határid ő: 2019.06.25., illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 



Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére a 2019. évi 
Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő 
költségekre Komló Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendelet 6.1.1. melléklet 
Pályázati támogatás visszafizetési keret terhére legfeljebb 1 072 000,- Ft összeget biztosít a 
TOP CLLD pályázat még el nem nyert támogatás megelőlegezésére.  
A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület a TOP CLLD támogatási összeg 
folyósítását követő 3 munkanapon belül köteles a megelőlegezett 1 072 000,- Ft összeg 
visszatérítésére. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.  
 

Határid ő: 2019.06.25.; illetve a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

Határid ő:  2018.06.25. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

26. sz. napirend 
 
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása 
Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” projekthez kapcsolódóan 
saját forrás biztosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került a határozati javaslat. 
 
Polics József megjegyezte, hogy a beruházás már befejeződött, de a nagy esőzések 
következtében garanciális igények is fellépnek. Kezdődnek az elszámolási időszakok és 
eredetileg a pályázatba beépített tervezési költségeket az irányító hatóság 725.170,- forint 
összegben hagyta jóvá. Ennek a különbözetnek a költségvetésben való rendezése a mai 
napig nem történt meg. Hamarosan várható a helyszíni ellenőrzés, ezért került a napirend a 
képviselő-testület elé. A képviselő-testület az összeget a pályázati támogatás visszafizetési 
keret előirányzat terhére biztosítja. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, és a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 



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

94/2019. (VI.20.) 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-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” projekthez 
kapcsolódóan saját forrás biztosítása című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a projekt tervezési feladatival 
kapcsolatos költségek elszámolásánál a Közreműködő Szervezet a benyújtott bruttó 
6.794.500,- Ft költségből bruttó 6.069.330,- Ft elszámolását hagyta jóvá. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázatban el nem számolható költség összegét, bruttó 

725.170,- Ft-ot, mint saját forrást a költségvetési rendelet 6.1.1. számú 
mellékletében szereplő „Pályázati támogatás visszafizetési keret” előirányzat 
terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő saját forrás 

biztosításáról szóló nyilatkozatot tegye meg és a Közreműködő Szervezet részére 
történő megküldéséről intézkedjen. 

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

 
 

27. sz. napirend 
 
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József felsorolta a hivatalos delegáció tagjait: Schalpha Anett, Dezső Károly, Ábel 
János és Ferencz-Lőfi Lajos. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 



95/2019. (VI.20.) sz. határozat 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslata 
alapján megtárgyalta a részvétel a neckartenzlingeni falunapokon tárgyú előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület engedélyezi a neckartenzlingeni kiküldetést az alábbiak szerint: 

 
A hivatalos delegáció tagjai: 
 

Schalpha Anett  képviselő 
 Dezső Károly   képviselő 
 Ábel János   Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Ferenc-Lőfi Lajos  sofőr 
 

A kiutazás ideje:     2019. július 11-15. 
 
A hivatalos delegáció kiutazási költségei:  
A kiküldetésben részesülők: 

- napidíja: 4 fő x 2 nap x 16 EUR     128 EUR 
-A gépkocsi költségeire, valamint váratlan 
kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg 
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)  272 EUR 
- ÖSSZESEN:       400 EUR 

 
2. A képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges költségek 

kifizetéséről, valamint a valuta kiutalásáról gondoskodjon.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

28. sz. napirend 
 
Interpellációk, bejelentések 
 
Interpelláció és bejelentés nem érkezett. 
 
Schalpha Anett az államtitkár úrnak megköszönte a Kálvária megújulására biztosított 
összeget. Köszönetet mondott az ünnepen résztvevőknek, és a lakosságnak a példa értékű 
helytállásért és segítségért. Örömére szolgált, hogy a helyi lakosok mellett Komlóról is 
sokan meglátogatták az eseményt. Hozzátette lehet, hogy Mecsekjánosi ad helyet a 
felújított kálváriának, de ez nem csak a jánosiaké, hanem Komló városáé is.  
 
Polics József szerint is gyönyörű ünnep volt ez a városnak. Örült annak, hogy egyre többen 
jelennek meg ilyen típusú rendezvényeken. A kálvária felújítása hatalmas összefogás 



eredményeképpen valósult meg. Mutatja azt az erőt és azt a hitet, ami bennünk van. 
Köszönetet mondott mindenkinek a segítségért. Külön megköszönte a Városgondnokság 
munkáját, ami a rossz időjárási körülmények mellett történt.  
Felsorolta a közeljövőben megrendezésre kerülő programokat: EFOP rendezvény, 
egészségnap, valamint 2019 perces kosárgála várja az érdeklődőket. 
Felhívta a lakosság figyelmét a városban történő beruházásokra, melyek sokszor okoznak 
kellemetlenséget és bosszúságot. Kérte mindenki türelmét, és nyugalmát a beruházások 
befejezéséig. A város honlapján tájékozódhatnak a beruházásokról, és ezekkel kapcsolatos 
információkról (http://www.komloonk.hu/). A módosított KRESZ szerinti autós, 
autóbuszos és gyalogos közlekedést kért a lakosságtól. A jobbító szándékú észrevételeket 
szívesen fogadja. 
Megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 15 óra 14 perckor bezárta. 
 

A KÖVETKEZ Ő NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSÁRA AZ MÖTV. 
RENDELKEZÉSE ÉRTELMÉBEN ZÁRT ÜLÉSEN KERÜL SOR. 

 
K.m.f. 
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