JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 19-i üléséről

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, jelen van 14 fő képviselő, Hegedüs Norbert igazoltan hiányzik. A
képviselő-testületi ülést 15 óra 04 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a
jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik.
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott.
1.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.
Dr. Barbarics Ildikó dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkárral, valamint
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkárral, illetve Miniszterelnök úrral kapcsolatos,
városunkat érintő egyeztetésről érdeklődött.
Mink Ernő a TOP pályázatokkal kapcsolatos, a Pénzügyminisztériumban tartott
tárgyalásról kérdezett.
Dezső Károly a Horvát Konzulátus főkonzuljával való egyeztetésről, valamint a megyei
elnökkel való, városunkat érintő megbeszélésről kért tájékoztatást.
Jégl Zoltán a pécsi vállalkozói találkozóról, valamint a könyvtárban lévő ékszerkiállításról
érdeklődött.
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy dr. Dukai Miklós helyettes
államtitkárral történt egyeztetése során a városban folyamatban lévő feladatokról
tárgyaltak. A vis maior pályázattal kapcsolatos kérdések is tisztázásra kerültek, mert
bizonyos dolgokban voltak félre értelmezések. A REKI pályázattal kapcsolatos várható

események, illetve önkormányzatunk hitelkérelme is megbeszélésre kerültek.
Pogácsás Tibor államtitkárral elsősorban az önkormányzatok finanszírozását érintő
kérdésekről tárgyalt. A feladatalapú finanszírozás és a közmunkaprogramban
bekövetkezett pozitív változások önkormányzatokat érintő hatását vitatta meg. Ez
elsősorban a városüzemeltetési feladatoknál jelenik meg. Az önkormányzat az elmúlt 8
évben e feladatok nagy részét plusz források ráfordítása nélkül teljesítette. Komló ebben
mindig is pozitív példaként jelent meg a belügyminisztériumban, mert értékteremtő
közmunka folyt a városban. A feladatalapú finanszírozásban az erre vonatkozó összeg (egy
Komló nagyságú településnél) a nagy zöldfelületi arányok mellett nem elegendő. Ezt
boncolgatva arra a megállapításra jutottak, hogy 2020-ban már nem, vagy csak nagyon
nehezen lehet majd változást elérni a közmunkaprogramban. A 2021-es évet pedig nagyon
elő kell készíteni ahhoz, hogy ezek a kiadások a város esetében ne jelentsenek plusz
ráfordításokat.
A miniszterelnökkel a 2030-ig terjedő időszak Komló Fejlesztési Programjáról egyeztetett.
A 100 éves KBSK méltó megünnepléséről, a komlói vasút kitelepítéséről, a belváros és a
városközpont rehabilitációjáról folyt a megbeszélés. Miniszterelnök Úr támogatásáról
biztosította a polgármestert.
A Pénzügyminisztériumban a TOP Határ úti pályázatról volt egyeztetés. A beruházás
befejeződött, viszont speciális feltételeket kell teljesíteni. Az elszámolás szempontjából
pontosítani kell a büntetés-végrehajtási intézethez kapcsolódó beruházási elemeket.
Megpróbálták tisztázni a TOP-os pályázatokban megvalósuló beruházások eredménye
szerint értékesítésre, vagy bérbe adásra kerülő ingatlanokat és helyiségeket. Például az egy
hónap múlva műszaki átadásra kerülő vásárcsarnok, melyhez a szerződéseket az
Államkincstár terjesztette fel a Pénzügyminisztériumba. A CLLD pályázatok kérdésében
folyamatos egyeztetések zajlanak, de sajnos csak nagyon kis lépésekben haladnak előre.
A horvát főkonzullal és Varazdinske Toplice polgármesterével közös egyeztetésre került
sor. Az Interreg pályázatot velük közösen nyújtotta be az önkormányzat, ami az Arborétum
rekonstrukcióját érinti. A Valpovo-i pályázat a Sikondai tó rendezését foglalja magában,
amit sajnos nem nyertünk meg. A találkozón e témák kerültek megbeszélésre.
A megyei elnökkel TOP-os pályázatokkal kapcsolatos egyeztetés zajlott. A Barnamező I.
beruházásnál új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A korábban meghatározott plusz
támogatási összeg megérkezése csak a végleges közbeszerzési eljárás után várható. A
képviselő-testület és a megyei közgyűlés is egy keret összegről döntött. Addig amíg nem
lesznek meg az új testületek, és nem lesznek új működési feltételek addig ezekben az
ügyekben előrelépés nem várható. Elnök Úrral a Komlón tartandó október 5-ei
egészségnapi rendezvény részleteiről is tárgyalt.
Az ékszerkiállításon egy magán személy által készült alkotásokat lehet megtekinteni, már
eladásra is készíti az ékszereket.
A Pécsett tartott Vállalkozói Fórumon 40-50 vállalkozás részére tartott előadást a
polgármester. Megtiszteltetésnek érezte, hogy részt vehetett a rendezvényen, valamint
elmondhatta a vállalkozásokat élénkítő intézkedéseket, amelyet Komló Város
Önkormányzata már 2010. óta alkalmaz.

További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
125/2019. (IX.19.) 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,
− a tájékoztatót a folyamatban lévő peres ügyekről,
− a 2019/2020-as tanév I. félévi szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló tájékoztatót,
− a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó
közszolgáltatási szerződés módosítását, és
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2.sz. napirend
2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Előadó:
Polics József polgármester
Meghívott: Orbán Irén
könyvvizsgáló
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
A könyvvizsgáló előzetesen jelezte, hogy egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni a képviselő-testület ülésén.
Pótlólag kiküldésre került a könyvvizsgálói vélemény.

Polics József jelezte, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezet szövegében egy
évszám elírás történt:
- a tervezet 3. §-ban a 2019-re átviendő maradvány - helyesen: a 2020-ra átviendő
maradvány.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Polics József elmondta, hogy a költségvetés 8,3 milliárd forinttal indult az év elején.
Jelenleg a tervezett kiadási oldal ezzel szemben 8,9 milliárd, a bevételek 260 millió
forinttal növekedtek ezen időszak alatt, a kiadások pedig majdnem 200 millió forinttal. A
hitelfelvételi igény 60 millió forinttal csökkent, a kiegészítő működési támogatási igény
körülbelül 58 millió forinttal csökkent. A működési céltartalék 4,7 millió forinttal szintén
csökkent. A polgármester a könyvvizsgálói jelentésből idézett: „a változások kedvezőek,
mind a hitelfelvétel összege, mind pedig a kiegészítő működési támogatási igény összege
jelentős mértékben csökkent.” Véleménye, hogy a számháborút kedvezően befolyásolta az
a tény, hogy a kormány a vásárcsarnok és a piac beruházásának többlet támogatását, a 30
%-os egyéb korlátot figyelembe véve maximális összeggel támogatta. A 140 millió forintos
összeg nem csak a beruházásra, hanem a költségvetésre is kedvező hatást hozott. Bízik
abban, hogy a többi többlet támogatási igényünk is ilyen elbírálásban részesül. Hozzátette,
büszke arra, hogy a közel 750 millió forintos beruházással a piac és vásárcsarnok területe és
épülete megújul, melyhez az önkormányzat körülbelül 100 millió forinttal járul hozzá.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület
minősített többségű szavazással, 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő
rendeletet alkotta:
10/2019. (IX.20.) sz. rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2019. (III.8.) SZÁMÚ
RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:

1. §
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának rendjéről szóló 3/2019. (III.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3.
§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A város 2019. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az
alábbiak szerint:
a./
bevétel főösszege:
8.526.681.915 Ft
b./
kiadás főösszege:
8.808.892.657 Ft
c./
hitelfelvétel (hiány):
282.210.742
Ft
(2)

A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési
célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak
szerint:
a./
b./
c./

(3)

Ft

A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak
szerint:
a./
b./
c./

(4)

2.936.118.112 Ft
3.218.328.854 Ft
282.210.742

bevétel főösszege:
kiadás főösszege:
hitelfelvétel (hiány):

bevétel főösszege:
kiadás főösszege:
hitelfelvétel (hiány):

5.590.563.803 Ft
5.590.563.803 Ft
0

Ft

Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt
előirányzatok az alábbiak:
1
személyi jellegű kiadások:
1.490.308.467
Ft
282.124.522 Ft
2
munkaadókat terhelő járulékok:
3
dologi jellegű kiadások:
1.352.699.467
Ft
4
felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás
3.188.328.854
Ft
5
speciális támogatások
0
Ft
6
egyéb kiadások:
2.495.431.347
Ft
7
költségvetési létszámkeretet: 294 fő
8
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 350 fő.”
2. §

A Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 282.210.742 Ft összegű fejlesztési hitelt kell
felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés működési
hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 519.947.971 Ft többlet támogatás
elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatása jogcímen. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési
kötelezettségeinek fedezetére 1.500.000 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen
betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó
kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.”
3. §
A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. §
A költségvetés tartaléka 1.581.866.725 Ft-, melyből:
működési általános tartalék:
működési céltartalék:
ebből EU-s pályázatok kapcsán
2020-ra átviendő maradvány:

0
1.581.866.725 Ft

Ft

892.928.794 Ft”

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Komló, 2019. szeptember 19.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

3.sz. napirend
A Tax-Árenda Kft. munkahely-teremtési támogatási szerződésének módosítása
Előadó: Polics József polgármester
Meghívott: Ordas Ivett ügyvezető
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Polics József emlékeztetett arra, hogy a képviselő-testület korábban már döntött a
munkahely-teremtési támogatásról, jelenleg ennek módosításáról van szó.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
126/2019. (IX.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a
Tax-Árenda Kft. munkahelyteremtés támogatási szerződésének módosítása c. előterjesztést.
A képviselő-testület a Tax-Árenda Kft. (7300 Komló, Iskola u. 4.) kérelmére a 138/2017. (IX. 28.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A képviselő-testület a Tax-Árenda Kft.-nek (székhely: 7300 Komló, Iskola u. 4.)
„munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén
nyújtandó vissza nem térítendő munkahely-teremtési támogatás összegét 2.000.000,- Ft-ra,
azaz kétmillió forintra csökkenti.
2. A Kedvezményezett foglalkoztatási kötelezettsége 2 teljes állású
foglalkoztatásának 2021. november 27. napjáig történő fenntartására módosul.

munkavállaló

3. A munkahely-teremtési támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a Kedvezményezett
részére már megfizette. A 138/2017. (IX. 28.) számú határozattal megállapított támogatásból az
önkormányzat 2.000.000,-Ft-ot, azaz kétmillió forintot zárol. Utasítja a jegyzőt, hogy a
kötelezettségvállalás módosításáról gondoskodjon.
4. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás
módosított összegével megegyező összegű beruházást végrehajtotta, azzal elszámolt.
5. Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak megfelelően módosított támogatási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

4.sz. napirend
Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása
Előadó:
Polics József polgármester
Meghívott: Mester Zoltán üzemigazgató

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kossuth Lajos utcai rekonstrukcióra
támogatást nyert az önkormányzat. A kivitelezés láthatóan folyik. A Gördülő Fejlesztési
Terv az egyéb beruházásokat és a közművek aktuális állapotát figyelembe véve került
összeállításra.
Dr. Barbarics Ildikó jelezte, hogy az elmúlt napokban egy meghibásodás miatt a
vízminőség megromlott. Kérte, hogy a jövőben probléma esetén azonnal értesítsék a
lakosságot, ne pedig utólag.
Mester Zoltán tájékoztatta a testületet, hogy a hétvégén speciális hiba történt. A nyersvíz
hálózatban keletkezett a meghibásodás, melynek folytán a víznek kellemetlen szaghatása
volt. A II-III. zónát, vagyis Szilvást és Kökönyöst érintette a probléma. A hibát nehéz volt
nyomon követni, de az észlelés után azonnal nekilátták a hibaelhárításnak. A
vezetékszakaszok átöblítése után a hiba okát próbálták feltárni. Miután megtalálták, az
érintett szakaszt kizárták és azzal foglalkoztak, hogy minél előbb lecseréljék a rendszerben
a vizet. Eközben folyamatosan érkeztek a telefon hívások és hibajelzések a lakosság
részéről. Ezután adták ki a közleményt, miszerint a víz fogyasztható, valamint a további
biztonság érdekében forralással használják a vizet a lakók. A kontroll vizsgálatok
megtörténtek, bakterológiai szempontból az érintett rendszeren a hatóságok is negatív
eredményeket mértek.
Polics József szerint az a lényeg, hogy a közlemény kiment.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
127/2019. (IX.19.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és
ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján –
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát biztosító Gördülő Fejlesztési
Tervekről szóló előterjesztést.
1. A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a alapján
előírt – az önkormányzat tulajdonába tartozó víziközművekre vonatkozó, 15 éves időtartamra szóló
– Gördülő Fejlesztési Terveket az 1-6. sz. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

2. A víziközmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját forrásként a víziközmű birtoklásából és
üzemeltetéséből befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt meghaladó fejlesztési igény pénzügyi
fedezetéül hazai és uniós pályázati forrásból elnyert támogatások szolgálhatnak.
3. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának hatósági eljárása során
felhatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy az önkormányzat nevében és helyette teljes
jogkörrel eljárjon, az eljárásban Komló Város Önkormányzatát képviselje. Felkéri a
BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési Terveket határidőre a MEKH felé az
előírt módon nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Csollák István cégvezető

4. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervrészeinek a hatósági
jóváhagyásához szükséges, összesen 87.002,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjak fedezetét
biztosítja a 2019. évi víziközmű bérleti díj terhére, 2020. március 31-i esedékességgel. A változás
átvezetéséről a víziközmű bérleti díj felhasználásáról szóló soron következő határozat
módosításakor gondoskodni kell.
A képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt-t, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak határidőre
történő megfizetéséről intézkedjen.
Határidő:

2019. szeptember 30. (igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése)
2019. december 15. (víziközmű bérleti díj felhasználásáról szóló határozat
módosítása, valamint a szükséges átvezetések)
Felelős:
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Mester Zoltán üzemigazgató

5. sz. napirend
A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési érdekeltségnövelő
pályázathoz önerő biztosítása.
Előadó:
Polics József polgármester
Meghívott: Schaff Anikó intézményvezető
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Polics József elmondta, hogy minden pályázati lehetőséget kihasznál az önkormányzat
annak érdekében, hogy az intézményrendszer fejlődjön. Itt a beruházás 10 %-os önrészének
biztosításáról van szó. A benyújtott pályázatra hiánypótlásra volt szükség, lehetséges, hogy
gyors értékelésre kerül sor. Tudni kell, hogy a Közösségek Háza épületének egy része
került felújításra, a másik része egy tervszerű, minden pályázatot kihasználó felújítási
programot takar. Az előterjesztés ennek a felújításnak az első elemét tartalmazza.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
128/2019. (IX.19.) sz. határozat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a
gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta „A
Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő
biztosítása.” tárgyú előterjesztést.
1. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a tulajdonában álló 7300 Komló, 48-as tér 1.
szám alatti Közösségek Háza intézményegység korszerűsítésével kapcsolatos pályázat
benyújtását bruttó 24.909.602.- Ft összköltséggel.
A Képviselő-testület legfeljebb bruttó 2.800.000.-Ft- önerőt biztosít a 3/2019. (III.8.) sz.
önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és
megelőlegezési keret” terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2019. december 15.
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázathoz
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. november 30.
Polics József polgármester

6.sz. napirend
Andomark Invest Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé
minősítés
Előadó: Polics József polgármester
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolta.
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Gorkij utca és Ifjúság utca sarkán lévő
területről kell dönteni, ahol jelenleg egy gazdasági tevékenység bővítéséről van szó.

Molnár Zoltánné kiment a teremből, a képviselő-testület létszáma: 13 fő.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
129/2019. (IX.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a gazdasági és
településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az „Andomark Invest Kft.
telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés” című előterjesztést.
1. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 1357/15 hrsz-ú „közterület”
megnevezésű ingatlannak a szabályozási tervben a „Gksz” övezetbe sorolt kb. 1000 m2
nagyságú – a földmérés során pontosítandó – területrészét forgalomképessé minősíti.
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az adásvételi szerződéssel
egyidejűleg értesítse az ingatlanügyi hatóságot.
Határidő:
Felelős:

2019. december 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

7.sz. napirend
Eller János telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés
Előadó: Polics József

polgármester

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Juhász Gyula utcában található a szóban
forgó telek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
130/2019. (IX.19.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a gazdasági és
településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az „Eller János
telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés” című előterjesztést.
3. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 2420 hrsz-ú „víztároló” megnevezésű
ingatlant – a településrendezési tervvel összhangban – forgalomképessé minősíti.
4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az adásvételi szerződéssel
egyidejűleg értesítse az ingatlanügyi hatóságot.
Határidő:
Felelős:

2019. december 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

8. sz. napirend
Krisztina u. 15. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége
Előadó: Polics József

polgármester

Polics József ismertette, hogy egy korábban értékesített telek határidő módosítási kérelme
szerepel a testület előtt.
Molnár Zoltánné visszaérkezett, a testület létszáma 14 fő.
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
131/2019. (IX.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Krisztina u. 15. sz. alatti lakótelek beépítési
kötelezettségére vonatkozó előterjesztést.
1. A képviselő-testület a Krisztina u. 15. sz. alatti 1976/124 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában előírt határidőket az alábbiak szerint hosszabbítja meg:

- A tulajdonosnak be kell jelentenie az építési szándékot 2019. december 31-ig.
- A tulajdonosnak meg kell kezdenie az építkezést 2020. június 30-ig.
- A tulajdonosnak az építkezést be kell fejeznie és a használatbavételi engedélyt meg
kell szereznie 2023. június 30-ig.
- A tulajdoni lapra az építkezés megkezdésének biztosítására a III/3. sorszám alatt
bejegyzett „visszavásárlási jog” határidejét 2020. október 4-ről 2021. június 30-ra.
- A tulajdoni lapra a III/4. sorszám alatt bejegyzett „elidegenítési és terhelési tilalom a
visszavásárlási jog biztosítására” határidejét 2020. október 4-ről 2021. június 30-ra.
- A tulajdoni lapra a III/2. sorszám alatt bejegyzett „elidegenítési és terhelési tilalom a
beépítési kötelezettség biztosítására” határidejét 2022. október 4-ről 2023. június
30-ra.
2. A meghosszabbításból eredő költségek a kérelmező ingatlantulajdonost terhelik.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a döntésről.
Felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom
meghosszabbítására vonatkozó megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. október 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

9. sz. napirend
Beszámoló a Komló Város Önkormányzat tevékenységeiről 2014-2019 évi ciklusra
vonatkozóan
Előadó: Polics József

polgármester

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Szociális és egészségügyi bizottság,
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági- és sport bizottság elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
Dr. Barbarics Ildikó elment az ülésről, a képviselő-testület létszáma 13 fő.
FIDESZ-KDNP Frakció Schalpha Anett: Komló Város Önkormányzata a kötelező és az
önként vállalt feladatokat is hitelfelvétel nélkül oldotta meg az 5 év alatt. A legnagyobb
önkormányzati finanszírozást igényli a helyi tömegközlekedés működtetése, melyet
biztosítani tudtunk. Ezt elsősorban központi támogatásoknak köszönhetjük. A városi és a
társulási intézményeink működési feltételei is biztosítottak voltak, sőt jelentősen javult
évről évre. Az intézményrendszert a változó pénzügyi feltételeknek és az igénybe vevői

környezetnek megfelelően alakítottuk. A stabil pénzügyi helyzet megteremtésében jelentős
szerepet játszott az előző ciklus kormányzati adósság átvállalása, valamint az, hogy ezzel
egyidejűleg a helyi önkormányzatok működését támogatási oldalról is fenntarthatóvá tette
a kormányzat. Az adóbevételeink elsősorban a 4. sz. mellékletben találhatóak, folyamatos
növekedést mutatnak, mely azt támasztja alá, hogy a város gazdaságilag fejlődik.
Megállapítható, hogy a parkok és közterületek rendezettsége tovább javult. Vízelvezetésre,
utak és hidak fenntartására, fejlesztésére jelentős forrásokat sikerült koncentrálnunk. A
város kulturális életét is tovább színesítettük rendezvényeinkkel. Ebben a ciklusban a
városban évtizedek óta nem látott fejlesztésekre kerülhetett sor, köszönhetően az Európai
Uniós és a közvetlen belföldi kormányzati támogatásoknak. Az uniós források összértéke
közel 8 milliárd forint volt. A központi költségvetési támogatásokból is csaknem 1 milliárd
forint érkezett fejlesztésekre. Több energetikai beruházásra is sor került, melyek a
működési költségek csökkentését eredményezik. Jelentős útfelújításra is lehetőségünk
nyílt, új iparterületek kerültek kialakításra és megkezdődött a büntetés-végrehajtási intézet
beruházása is. Meg kell említeni a Pécsi Egyházmegye által finanszírozott Komlói Kodály
Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda felújítását, illetve a különböző
TAO támogatásokból megvalósult, sporthoz kapcsolódó fejlesztéseket. E felsorolás után
megállapítható, hogy rendkívül eredményes önkormányzati ciklust zárt a
képviselő-testület. A felsorolt tények tükrében és a városban járva is meggyőződhetnek a
Komlóiak arról, hogy a városban számos beruházás folyt és folyik annak érdekében, hogy
Komló minél élhetőbb város legyen. A jelenlegi képviselő-testület és Polics József
polgármester kitartó munkáját és feladatra való alkalmasságát mutatja, hogy mindezt a
pályázatokon való sikeres részvétellel, a kormányzati segítséggel, de számos alkalommal
saját költségvetési megtakarításokkal valósította meg.
Tudjuk, hogy van még feladat bőven, és az elkezdett munkát folytatni kell Komló
érdekében. Köszönöm a FIDESZ-KDNP Frakció nevében a városlakók ötleteit, kritikáit,
segítségét, melyeket figyelembe vettünk munkánk során. Köszönöm a hivatal
munkatársainak, az intézményekben dolgozóknak, az önkormányzati cégek dolgozóinak
azt a sok háttér munkát, amivel biztosították, hogy Komló fejlődése ilyen mértékű lehessen.
Kívánok a Komlóiaknak a következő önkormányzati ciklusra ugyanilyen elkötelezett,
hiteles és nagy munkabírással rendelkező alkalmas polgármestert és képviselő-testületet.
Pista József véleménye, hogy az anyag terjedelmes, precízen fogalmazott. A hivatali
dolgozóknak megköszönte áldozatos munkájukat. Megköszönte a képviselő-testületnek, a
polgármesternek, különösen az ellenzéknek az elmúlt 5 évben végzett konstruktív munkát.
Voltak súrlódások, de úgy érzi, hogy a beszélgetések mindig olyan mederben folytak, ami
elfogadható volt. Az utolsó 5 évben „kegyelmi állapot” volt a beérkezett támogatási
összegeket tekintve. Majd csak a jövő dönti el, hogy az elmúlt 5 év „aranykor” lesz-e. A
polgármesternek és a képviselőknek egyaránt sok sikert kívánt a választásokhoz.
Bareithné Benke Nikolett felsorolta a 2014-2019. évben megvalósult beruházásokat és
fejlesztéseket. Véleménye, hogy a számok és fejlesztések magukért beszélnek. Sok sikert
kívánt mindenkinek a választásokhoz.

Schalpha Anett, Mink Ernő, Dezső Károly, dr. Makra István Edéné, Molnár
Zoltánné és Pálfi László szintén felsorolta a 2014-2019. évben megvalósult, területét
érintő, valamint a városban történt beruházásokat és fejlesztéseket. Köszönetet mondtak a
területükön dolgozó közmunkásoknak, valamint a fejlesztésekhez nyújtott önkormányzati
segítséget. Megköszönték a hivatal dolgozóinak munkáját és választópolgáraik bizalmát.
Sok sikert kívántak az önkormányzati választásokhoz képviselő társaiknak és a
polgármesternek.
Dr. Makra István Edéné bejelentette, hogy ezen az önkormányzati választáson már nem
indul. Elbúcsúzott a képviselő-testülettől, megköszönte azt a baráti légkört, mely Komló
városában mindig jellemző volt az ellenzék és a városvezető koalíció között. Továbbá
megköszönte a szavazóinak, hogy két cikluson keresztül is megtisztelték a bizalmukkal.
Schalpha Anett Komló Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodai és iskolai
felújításokat is megemlítette. Úgy gondolja, hogy a külső tartalom mellett a szakmai
megújulás is nagyon fontos. Büszke arra, hogy a város óvodáiban a fenntartótól függetlenül
rendkívül magas szakmai munka folyik a gyermekek és szülők megelégedésére.
Szarka Elemér szerint embert próbáló 5 éves cikluson van túl a képviselő-testület. A
kötelező és az önként vállalt feladatok hitelfelvétel nélkül, magas színvonalon megoldásra
kerültek. Az intézmények működési feltételei folyamatosan biztosítottak voltak és
évről-évre javultak. A pénzügyi helyzet stabil volt, a kulturális élet tovább színesedett, a
parkok és közterületek rendezettsége és tisztasága tovább javult. A leírtak mögött a
tisztségviselők, élen a polgármesterrel, az apparátus, valamint az intézményi dolgozók és
vezetők hatalmas és igényes munkája áll. Megemlítette a városban folyó és befejezett
beruházásokat, felújításokat és a kiváló rendezvényeket, fesztiválokat. Büszke az elért
teljesítményekre, a sikerre és Komló gyarapodására.
Hosszas felsorolásban köszönte meg mindenki munkáját és segítségét.
Gelencsér Ágnes és dr. György Zóra elment az ülésről. A képviselő-testület létszáma 11
főre változott.
Polics József szerint a jó eredményekre mindenki legyen büszke, mert közösen értük el.
Már az anyag elkészítésekor is jó volt áttekinteni és visszagondolni az elmúlt 5 év
eredményére. Valójában a sok munka mellett nincs is idő örülni az elért eredményeknek.
Büszke azokra, akikkel együtt dolgozhatott, és reméli, hogy az ellenzéki képviselők nem
éreztek megkülönböztetést ellenzékiségük miatt. Bízik abban, hogy jutnak források azokra
a területekre is, amelyek idáig kimaradtak. Említést tett a városba érkező forrásokról,
beruházásokról. Véleménye, hogy a képviselő-testület nagyon eredményes ciklust zárhat.
Megköszönte az önkormányzati cégek és intézmények, a hivatalban dolgozók, a Komlói
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának azt a munkát és segítséget, melyet a városnak és
a térségnek nyújtottak.

Kérdés nem volt, további hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
132/2019. (IX.19.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusról szóló összefoglaló beszámolót,
azt elfogadja, megköszöni az eredmények elérésében résztvevő minden szervezet és
személy munkáját és támogatását.

10. sz. napirend
Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása
Előadó:

dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés.
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolta.
Mink Ernő kiment a teremből, a testület létszáma 10 fő.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
minősített többségű szavazással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
133/2019. (IX.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
véleménye alapján – megtárgyalta Komló város szavazatszámláló bizottságainak póttagjaira tett
indítványt.
1. A képviselő-testület szavazatszámláló bizottsági póttagnak az alábbi személyeket választja
meg:
-

Kárpátiné Máté Viktória, Komló, Irinyi János u. 22.
Jakab Krisztina Judit, Komló, Gorkij utca 20.

Határidő:
Felelős:

Steinerbrunner Győzőné, Komló, Vértanúk u. 19.
Jabuka Eszter, Komló, Széchenyi István u. 27.
Gotthardtné Pfeifer Renáta Noémi, Komló, Tompa Mihály u. 15. 2/21.
Tilinger Zsófia, Komló, Alkotmány u. 86.
Käsz Ildikó, Komló, Körtvélyes utca 18.
Petréteiné Petrovics Szilvia, Komló Nagyszántó u. 6.
Ráczné Sásdi Rózsa, Komló, Zrínyi Miklós u. 6. 2/9.
Ottó György, Komló, Alkotmány u. 78.
Király Attila, Komló, Alkotmány u. 41. 3/55.
Királyné Sziveri Ilona, Komló, Alkotmány u. 41.
Lovász Béla, Komló, Eötvös Lóránd u. 9. 2/18.
Visnyovszki Miléna, Komló, Gorkij u. 19.
Gerst Panna, Komló, Damjanich u. 21.
Sebesy Krisztina, Komló, Nagyszántó u. 17.
Szabó Andrea, Komló Kazinczy Ferenc u. 8. 1/3.
2019. október 13.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

11.sz. napirend
Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása
Előadó:

dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
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:
134/2019. (IX.19.) sz. határozat
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési, továbbá a Jogi
Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Mobil
telekommunikációs szolgáltatások biztosítása és hivatali IP telefon beruházás megvalósítása” című
előterjesztést.
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékozódott a Komlói Közös
Önkormányzati Hivatal által kiírt „Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása”
tárgyú közbeszerzési kiírásról, az abban rögzítetteket elfogadja.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a telekommunikációs szerződés keretében a Komlói
Közös Önkormányzati Hivatal éven túli, 5 éves kötelezettségvállalás mellett a korszerűtlen
ISDN alapú telefonközpontot modern, IP alapú szolgáltatással váltsa ki bérleti
konstrukcióban. A Képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal dologi
kiadásai keretében a szükséges forrást legfeljebb nettó 70.000,-Ft/ hó összeggel biztosítja a
bérleti időszakban.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az érvényes és eredményes
közbeszerzés lefolytatását követően a Kbt. előírásainak megfelelően a nyertes
ajánlattevővel a szerződést kösse meg, utasítja, hogy a költségvetési rendelet tervezése
során a szerződés futamideje alatt a szükséges előirányzatot szerepeltesse.
Határidő:
Felelős:

2019. november 30.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

12. sz. napirend
Képviselői laptopok és telefonok értékesítése
Előadó:

Polics József polgármester

Polics József felhívta a képviselők figyelmét, hogy október 4-ig tegyék meg
nyilatkozataikat a használatukban lévő eszközök megvásárlását illetően.
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
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:
135/2019. (IX.19.) sz. határozat

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi,
jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az
önkormányzati képviselők által használt laptopok és telefonok értékesítéséről szóló előterjesztést.
1.)

A képviselő-testület a települési képviselők által használt laptopokat az azt igénylő
használók részére értékesíti. A képviselő-testület a vételárat 2014-ben vásárolt laptop
esetében bruttó 50.000.-Ft-ban, a 2017-ben vásároltak esetében bruttó 100.000.-Ft-ban
állapítja meg.

2.)

A képviselő-testület a települési képviselők és tisztségviselők által használt
telefonkészülékeket az azt igénylő használók részére értékesíti. A 2016-ban vásároltat
10 %-os, a 2017-ben vásároltakat 20 %-os, a 2018-ban vásároltakat 50 %-os bruttó
értéken vásárolhatja meg a használó. A vételárat 100 Ft-ra kell kerekíteni.

3.)

A települési képviselők 2019. október 4-éig nyilatkozhatnak a vásárlási szándékról.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételre vonatkozó megállapodások
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. október 30.
polgármester

13. sz. napirend
Az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior pályázat kapcsán 343 hrsz.-ú ingatlan
(Engel Adolf úti híd) helyreállításához forrás biztosítása.
Előadó:

Polics József polgármester

Polics József szerint életveszélyes az állapota a hídnak, melynek helyreállításáról már az
államtitkárral is egyeztetett. Amíg elbírálja a belügyminisztérium a benyújtott pályázatot,
addig önkormányzatunk megelőlegezi az összeget, hogy a híd helyreállítása minél előbb
elkezdődjön.
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság,
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
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:
136/2019. (IX.19.) sz. határozat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési,
a pénzügyi és ellenőrzési bizottság valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Az EBR 450 620 azonosító számú
Vis Maior pályázat kapcsán 343 hrsz-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) helyreállításához
forrás biztosítása” tárgyú előterjesztést.

1) A képviselő-testület jóváhagyja az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior
pályázathoz kapcsolódóan a 343 hrsz-ú (Engel Adolf úti híd) helyreállítását.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 25.
Polics József polgármester

2) A kivitelezési munkákra a képviselő-testület Komló Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében található „támfal, vízelvezetés havaria” keret terhére bruttó 1 020 414,- Ft
forrást biztosít, valamint a „városi felújítási” keret terhére bruttó 1 530 076,- Ft forrást
biztosít.
3) A műszaki ellenőri feladatok ellátásra a képviselő-testület Komló Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésében található „városi felújítási” keret terhére bruttó 142 875,- Ft
forrást biztosít.
4) A képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a határozati javaslat 2. és 3. pontjaiban foglalt előirányzat változások
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2019. december 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Formatív Út Kft.-vel (7300
Komló, Kossuth L. u. 13.) a szerződést bruttó 2 833 878,- Ft összeggel megkösse a 343
hrsz-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) kivitelezési munkáinak elvégzésére.
6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Aqua-via Kft.-vel (7630
Pécs, Téglaház dűlő 58.) a szerződést bruttó 158 750,- Ft összeggel megkösse a 343 hrsz-ú
ingatlan (Engel Adolf úti híd) műszaki ellenőri feladatok elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 25.
Polics József polgármester

14. sz. napirend
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójához történő csatlakozás
Előadó:

Polics József polgármester

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági- és sport bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolta.

Mink Ernő visszaérkezett, a testület létszáma 11 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:
137/2019. (IX.19.) sz. határozat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési,
a pénzügyi és ellenőrzési bizottság valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Az EBR 450 620 azonosító számú
Vis Maior pályázat kapcsán 343 hrsz-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) helyreállításához
forrás biztosítása” tárgyú előterjesztést.
1) A képviselő-testület jóváhagyja az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior
pályázathoz kapcsolódóan a 343 hrsz-ú (Engel Adolf úti híd) helyreállítását.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 25.
Polics József polgármester

2) A kivitelezési munkákra a képviselő-testület Komló Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében található „támfal, vízelvezetés havaria” keret terhére bruttó 1 020 414,- Ft
forrást biztosít, valamint a „városi felújítási” keret terhére bruttó 1 530 076,- Ft forrást
biztosít.
3) A műszaki ellenőri feladatok ellátásra a képviselő-testület Komló Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésében található „városi felújítási” keret terhére bruttó 142 875,- Ft
forrást biztosít.
4) A képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a határozati javaslat 2. és 3. pontjaiban foglalt előirányzat változások
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2019. december 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Formatív Út Kft.-vel (7300
Komló, Kossuth L. u. 13.) a szerződést bruttó 2 833 878,- Ft összeggel megkösse a 343
hrsz.-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Aqua-via Kft.-vel (7630
Pécs, Téglaház dűlő 58.) a szerződést bruttó 158 750,- Ft összeggel megkösse a 343 hrsz.-ú
ingatlan (Engel Adolf úti híd) műszaki ellenőri feladatok elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 25.
Polics József polgármester

15. sz. napirend
INTERPELLÁCIÓK
BEJELENTÉSEK
Interpelláció, bejelentés nem érkezett.
Polics József felhívta a figyelmet, hogy szeptember 23-án 17 óra 30 perckor rendkívüli
képviselő-testületi ülésre kerül sor a Helyi Építési Szabályzat módosításának következő
fordulója miatt, valamint a hitelhez kapcsolódóan új döntésekre van szükség.
Október 3-án pedig a HÉSZ záró véleményéről dönt a testület. A polgármester mindenki
részvételére számít. Sok sikert kívánt a választásokhoz.
A képviselő-testületi ülést 16 óra 58 perckor bezárta.
K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

