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

2019. szeptember 23-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fő képviselő, dr. Barbarics Ildikó, Gerencsér Ágnes, 
Jégl Zoltán és Bareithné Benke Nikolett igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi 
ülést 17 óra 36 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv 
rögzítése hangfelvétellel és írásban történik.  
 
Javasolta, hogy a 2. számú napirendi pontot: A 54.000.200,-Ft összegű fejlesztési célú 
hitel ismételt felvétele címmel zárt ülésen tárgyalja a testület. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. számú napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását, melyet 
a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1.sz. napirend 
 
Partnerségi eljárás lezárása a 1545/15 hrsz-ú ingatlan területét érintő beruházás 
HÉSZ módosításáról  
 
Előadó Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság szóban ismerteti véleményét. 
 
Szarka Elemér tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mindkét bizottság külön-
külön szavazással elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József ismertette, hogy a szeptember 12-én tartott lakossági fórum megtartására 
került sor. Ezután a témában semmilyen megkeresés, észrevétel nem érkezett.  
 
Pista József az előterjesztés mellékleteként szereplő emlékeztetőben kért javítást. A 
képviselő a lakossági fórumon elfogadta és támogatta a módosítást, de a helyszínt 
kifogásolta, e megfogalmazással kérte a szöveg javítását. Hozzátette, hogy ezt az 
álláspontját a börtön projekt kezdete óta vallja. 
 
Kérdés, további hozzászólás nem volt. 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület minősített többségű szavazással, kézfeltartással, 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

138/2019. (IX.23.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével megtárgyalta a város helyi építési szabályzatát 
érintő módosításának partnerségi egyeztetésre beérkezett véleményeit. 
 
1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és elfogadja a város helyi 

építési szabályzat módosításának partnerségi egyeztetésére beérkezett 
véleményeket. 

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

településrendezési eszközeit érintő, az 1. melléklet szerinti módosítási 
dokumentációt. 

 
3) A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt a módosítás tárgyalásos eljárás 

keretében történő záró szakmai véleményezés megindítására. 
 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész  
 
 
A KÖVETKEZ Ő NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSÁRA AZ MÖTV. 
RENDELKEZÉSE ÉS A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN 
ZÁRT ÜLÉSEN KERÜL SOR. 
 
A polgármester a nyílt ülést 17 óra 44 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő        Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 

 


