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

2019. december 5-i alakuló üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József köszöntötte Hohn Krisztina listás országgyűlési képviselőt, dr. Hoppál Péter 
országgyűlési képviselőt, Lóránt Ákost a Helyi Választási Bizottság elnökét, a 
megválasztott helyi képviselőket, a nemzetiségi önkormányzatok megválasztott tagjait, a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal vezetőit, köztisztviselőit, az intézményvezetőket, a 
cégvezetőket, valamint a település érdeklődő állampolgárait.  
 
Megállapította, hogy az alakuló ülés határozatképes, jelen van 12 fő képviselő. Az ülést 9 
óra 8 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése 
hangszalagon és írásban történik.  
 
Új, 4. sz. napirendként javasolta felvenni és tárgyalni a „Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztést. Tekintettel arra, hogy az előzetes 
egyeztetések nem vezettek eredményre az alpolgármester/alpolgármesterek személyét 
illetően, ezért a 6. sz. „Alpolgármester-választás és illetmény, tiszteletdíj megállapítása” 
című napirendi pont napirendről való levételét javasolta. Indokként elmondta, hogy az 
önkormányzati törvény szerint nem kötelező alpolgármestert választani az alakuló ülésen, 
de a Szervezeti és Működési Szabályzatban az a szabályozás szerepel, hogy az 
alpolgármester választása az alakuló ülésen történik meg.  
A napirendi pontok sorrendje ezzel értelemszerűen változik a meghívóban jelzettekhez 
képest. 
 
Polics József szavazásra bocsátotta a 4. sz. napirendi pont felvételét és a 6. sz. napirendi 
pont levételét, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
Majd szavazásra bocsátotta a teljes napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1.sz. napirend 
 

Komló Város Helyi Választási Bizottságának beszámolója a választás 
lebonyolításáról, eredményéről 
 
Előadó: Lóránt Ákos HVB elnöke 
 
 



Lóránt Ákos:  A Helyi Választási Bizottság az önkormányzati választás lebonyolításáról és 
eredményéről szóló részletes beszámolója kiküldésre került. A nemzetiségi önkormányzati 
választások ezzel egyidejűleg szintén lebonyolításra kerültek, a korábbiakhoz képest 
jelentősen eltérő rendszerben. 
A 2019. október 13-i önkormányzati választásokra városunkban két polgármester jelöltet 
és 8 egyéni választókerületre 45 egyéni jelöltet vettünk nyilvántartásba. Több jogorvoslat 
és az egyik szavazókörben a megismételt választást követően a bizottság határozatai 
jogerőre emelkedtek. Városunk polgármesterének Polics József urat választották meg 4187 
szavazattal Ferenczy Tamás úrral szemben, aki 4156 szavazatot kapott. A nyolc egyéni 
választókerületből hét esetben a Komló Összeköt Egyesület jelöltje, egy esetben a 
FIDESZ-KDNP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot és nyert el mandátumot. A 
kompenzációs listáról a FIDESZ-KDNP jelölőszervezet nyerte el mindhárom kiosztható 
mandátumát. A 12 fős képviselő-testületben a FIDESZ-KDNP összesen 5, a Komló 
Összeköt Egyesület 7 mandátumot szerzett.  
A megválasztott képviselőknek a bizottság nevében is gratulált, jó munkát kívánt. 
Megköszönte a választópolgárok aktív részvételét, valamint a választási szervek munkáját 
a választások lebonyolításában. 
 
Polics József megköszönte a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda 
munkáját. 
 

2.sz. napirend 
 

Képviselők eskütétele, esküokmányok átadása (szóbeli előterjesztés) 
 
Előadó: Lóránt Ákos HVB elnök 
 
Polics József felkérte Lóránt Ákos urat, a választási bizottság elnökét, hogy szíveskedjen a 
megválasztott képviselőktől az önkormányzati törvényben meghatározott esküt kivenni. 
 
Az esküt tevők névsora:  

 
dr. Barbarics Ildikó 
Bareithné Benke Nikolett 
Gerencsér Ágnes 
Hidegkuti Szabolcs 
Jégl Zoltán 

Jurinovits Miklós 
Kispál László 
Orsós Ferenc 
dr. Pál Gabriella 
Pálfi László 
Polics József 
Vízhányó András 



 
Lóránt Ákos HVB elnök előolvasta az eskü szövegét azzal a tájékoztatással, hogy az esküt 
tevő meggyőződése szerint tegye hozzá: „Isten engem úgy segéljen!” 
 
Én ..... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Komló város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
 
(Meggyőződés szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 
 
Az eskü letétele után Lóránt Ákos HVB elnök átadta az esküokmányokat és gratulált a 
képviselőknek. 
 
 

3.sz. napirend 
 

A polgármester eskütétele (szóbeli előterjesztés) 
 
Előadó: Lóránt Ákos HVB elnök 
 
Polics József felkérte Lóránt Ákos urat, a választási bizottság elnökét, hogy szíveskedjen a 
polgármesteri esküt kivenni. 
 
Én Polics József, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Komló város fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Meggyőződés szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 
 
Az eskütétel után Lóránt Ákos átadta a polgármester megbízólevelét és esküokmányát. 
 
Hohn Krisztina országgyűlési képviselő: Köszöntötte a jelenlévőket, gratulált a 
megválasztott tisztségviselőknek, a képviselőknek és a polgármesternek. Reméli, hogy a 
jövőben harmonikus lesz az együttműködés és jól tudnak majd együtt dolgozni az 
ellenzékiek és Fideszesek egyaránt. Úgy gondolja, hogy a komlói emberek és a város 
érdeke az első. Felajánlotta, hogy amiben tud segít. Jó munkát kívánt mindenkinek.  
 
 



dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő: Elmondta, hogy minden közösség életében 
fontosak azok a pillanatok, amikor megállunk és számba vesszük, hogy milyen feladatokat 
vállaltunk, milyen volt az elmúlt időszak és milyen korszakot indítunk el közösen. Így van 
ez egy települési önkormányzat életében is, amikor egy új ciklus kezdődik. Kiemelten 
fontos, hogy együttesen mindenki tegyen Komló város fejlődéséért. A feladatokat 
felelősséggel kell vállalni és előre kell tervezni. A felelősséggel viselt munkát és 
közteherviselést mindenkinek a legjobb tudásával, hozzáállásával kell elvégezni. Kérte a 
polgármester urat, valamint a képviselő-testület tagjait, hogy Komló iránti felelősséggel 
kezdje meg a jövő munkálatait és a tervezést. A jelenleg kialakult képviselő-testületi 
összetételben szükség lesz a bölcsességre, melyről idézett: „kérkedik éretlen kincsével az 
iskolagyermek, de a teljes eszű bölcs megalázza magát”. Ennek az alázatnak jött el az ideje. 
Gratulált, jó munkát kívánt, a kormányzati együttműködést jó szívvel ajánlotta a városnak. 
 
Polics József megköszönte a bíztató szavakat. Véleménye, hogy nehéz, hosszú és embert 
próbáló időszakon vagyunk túl. A választók döntését, akaratát figyelembe véve a 
képviselő-testületnek nincs más dolga, mint hogy Komló fejlődése, élhetőbbé és szebbé 
tétele érdekében közösen dolgozzon, valamint az elindított fejlődést tovább folytassa. 
Ehhez elérhető a megfelelő kormányzati háttér és támogatás, melyről dr. Hoppál Péter 
országgyűlési képviselő úr is biztosította a polgármestert.  
A polgármester 2014-es újraválasztását követően a választók úgy ítélték meg, hogy a 
városvezetés jó kezekben van. A választási eredmények pedig biztatják őt a jól végzett 
munka folytatására, abban a képviselő-testületi összetételben, amely a választások 
végeredményét tükrözi. Szerinte ez nem hatalmat, hanem egy hatalmas szolgálatot jelent. 
Tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt napokban sor került néhány beruházás átadására, 
valamint a további beruházások előkészítése megtörtént. Hangsúlyozta, hogy a kormány 
segítségével Komló fejlődése érdekében e beruházásokat meg tudja valósítani az 
önkormányzat. Nagyobb beruházásként említette a buszpályaudvar, a fürdőépület, a Juhász 
Gyula utca beruházásait, melyekhez a következő napokban szükség lesz a testület 
döntésére. Folytatni kell az út-, járda-, közmű-, parkoló építési munkálatokat, melyek már 
elkezdődtek. Az új tervek között szerepel a közösségi terek bővítése, itt példaként említette 
a 48-as tér felújítását, melyre már benyújtásra került egy plusz támogatási igény. 
Továbbiakban foglalkozni kell a belváros belvárosiasabb jellegének kialakításával, ami a 
kődöntő kitelepítését is jelenti. Szeretné, ha nem cselekvést akadályozó eseményekre 
kerülne sor, hanem Komló fejlődése érdekében hatalmas összefogással a város érdekeit 
képviselné a képviselő-testület, ezt a FIDESZ-KDNP nem fogja akadályozni.  
 
 

4.sz. napirend 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 



A polgármester javasolta, hogy kerüljön sor a végleges jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság megválasztására. Hozzátette, hogy a sorozatos egyeztetések nem vezettek 
eredményre. A FIDESZ-KDNP frakció úgy döntött, hogy a bizottságokat illető kérdésben 
elfogadja a Komló Összeköt Egyesület javaslatát.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  reagált a polgármester úr szavaira. Megjegyzi, hogy nem hangzott el 
az, hogy a Komló Összeköt Egyesület konstruktívan állt hozzá az egyeztetésekhez. Az 
egyesület is a város érdekeit tartja szem előtt és kíván bölcs döntéseket hozni, ehhez 
együttműködését ajánlja. Mind a bizottságok, mind az egyéb hatáskörök és az SZMSZ, 
valamint az egész működés tekintetében rendkívül pozitívan álltak hozzá az egyeztetéshez. 
Egy idő után érzékelték, hogy az engedmények csak az ellenzéket kötelezik, a másik fél 
részéről csak folyamatos elvárás van jelen, mint az elmúlt 9 év során. Ezen szeretnének 
változtatni, és ezért kerültek benyújtásra a módosító indítványok, melyekre a későbbiekben 
részletesebben ki fog térni.  
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökének saját magát, dr. Barbarics Ildikót, 
tagjának dr. Pál Gabriellát és külsős bizottsági tagnak Ferenczy Tamást javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József ügyrendi javaslata, hogy a képviselő-testület egyben szavazzon. 
 
A képviselő-testület a javaslatot kézfeltartással egyhangúlag elfogadta a szavazást illetően. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta:  
 

142/2019. (XII.5.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 
megtárgyalta a „ Jogi, ügyrendi és közbeszerzési biztosság tagjainak megválasztása” című 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökévé dr. Barbarics 
Ildikót, tagjává dr. Pál Gabriellát települési képviselőt, a bizottság kültagjának Ferenczy 
Tamást választja meg. 
 
 
A polgármester felkérte a megválasztott bizottsági tagokat, hogy esküjüket bizottsági 
tagként is tegyék le. (polgármester veszi ki az esküt) 
 
Én... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 



bizottsági tagként betöltött tisztségemből eredő feladataimat Komló város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
 
(Meggyőződés szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 
 
A polgármester SZÜNETET rendelt el a bizottsági ülés időtartamára és a 
kiosztott módosító javaslatok áttanulmányozására. 
 
A szünet után Polics József felkérte a frakciókat, hogy megalakulásukról nyújtsanak 
tájékoztatást a jelenlévőknek. 
 
Bareithné Benke Nikolett bejelentette, hogy a FIDESZ-KDNP frakció megalakult, 
melynek vezetője ő lett. A frakcióvezető helyettes Pálfi László, a tagjai Polics József, Orsós 
Ferenc és Vízhányó András.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  bejelentette, hogy a Komló Összeköt Egyesület frakciója megalakult. 
A frakció vezetője dr. Barbarics Ildikó, tagjai Hidegkuti Szabolcs, Gerencsér Ágnes, Jégl 
Zoltán, dr. Pál Gabriella, Kispál László és Jurinovits Miklós.  
 
Polics József felhívta a figyelmet, hogy a Komló Összeköt Egyesület frakciója nem 
nevezett meg frakcióvezető helyettest, melyet mielőbb pótolni kell. 
 
 

5. sz. napirend 
 

A polgármester illetményének megállapítása 
 
Előadó: dr. Barbarics Ildikó a Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnöke 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy a polgármester illetményének összegét jogszabály 
határozza meg. A bizottság elfogadásra javasolta a határozatban szereplő összegeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

143/2019. (XII.5.) sz. határozat 



 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében – a 
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak 
alapján – megtárgyalta a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület Polics József polgármester illetményét havi bruttó 698.000,- Ft. 
összegben állapítja meg. 
 

2. A képviselő-testület Polics József polgármester költségtérítését havi bruttó 
104.703,- Ft. összegben állapítja meg. 

 
 

6.sz. napirend 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Kiosztásra került dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony módosító indítványa. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság szóban ismerteti a véleményét. 
 
Dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy az SZMSZ tárgyalása során a módosítást mindenki 
megvizsgálta. A módosítás az SZMSZ alapvető szerkezetét nem érinti, csak az ülésszakot 
és a két társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását (egy képviselőt és egy 
külsős alpolgármestert) foglalja magában. Javasolta három bizottság megválasztását, a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési (2 fő képviselő, 1 fő kültag), a Humán (4 fő képviselő, 3 fő 
kültag), és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági (3 fő képviselő, 2 fő kültag), bizottságokat. 
Jelentős változtatás a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatásköreit illetően, hogy a 
polgármester átruházott hatásköreinek jelentős része a Jogi ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság hatáskörébe kerül át. Álláspontja, hogy a bölcsesség az, ami vezérelheti a 
munkájukat. Együtt szeretnének dolgozni és eredményeket elérni a város érdekében, az 
egyedüli döntések nem hoznak eredményt. Ezért a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottsággal együttesen szeretnék Komló város érdekeit szolgálni.  
A bizottság a módosító indítványt egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Bareithné Benke Nikolett (FIDESZ-KDNP frakció): Rövid idő állt rendelkezésre a 
módosító indítvány átolvasására. Hozzátette, hogy az előzetes tárgyalások alkalmával nem 
ezek a javaslatok hangzottak el. Azért rúgnak fel megállapodásokat, mert a két 
alpolgármester személye és kérdése nem került napirendre. Úgy véli, hogy ebben a 
témában, a megbeszéléseken már megállapodásra került sor. Az Önök javaslatában nem 
érvényesül a Komlóiak akarata, mert nem mandátum arányos az osztás. Elvenni a 



polgármester jogköreit és áttenni a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörébe 
nem az együttműködés példája. Azt nézve, hogy a Komló Összeköt Egyesület többségben 
van, az egyszemélyes vezetés már nem is érvényesülhet. A polgármester úr mindig nyitott 
ajtókkal várta Önöket, nem zárkózott el a tárgyalások elől. Reméli, hogy nem ez lesz a 
tendencia a jövőben. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  elmondta, hogy a Komló Összeköt Egyesület frakciója a módosító 
indítványt egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolta.  
Az önkormányzati választás jogerős eredménye alapján Polics József Komló város 
polgármestere, akinek gratuláltak és jelen esetben is gratulálnak. Hangsúlyozta azonban, 
hogy milyen eseménysorozatok előzték meg ezt az eredményt. Az egyesületnek nem volt 
szándéka, és a jövőben sem lesz Komló város polgárainak türelmével visszaélni. Úgy 
gondolták, mindent meg kell próbálniuk annak érdekében, hogy érvényre juttassák az 
igazságot. Gyakorlatilag jogerős ítélet van arról, hogy a 13. számú szavazókörben milyen 
csalások, jogszabály sértések történtek. A megismételt választás során sajnos azt az 
igazságot, ami mellett a jövőben is kiállnak, nem sikerült érvényre juttatni. Ezért született 
ez az eredmény, és ne felejtsük el, hogy ez az eredmény 7:1. Az egyesületet nem öncélú 
elvek vezérelték, hanem végre igazságosan és nem pártérdekeket képviselve történjenek a 
választások Komlón.  
Az előterjesztett SZMSZ módosítással kapcsolatban elmondta, hogy a képviselő-testület 
feladata, hogy a város érdekében ténykedjen a polgármester vezetésével és nem a 
polgármester teszi ezt egy személyben. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Komló Összeköt 
Egyesület nem vette el a polgármester hatásköreit. A polgármesternek valamennyi, a 
törvényben biztosított hatásköre fennáll, továbbá ennél több hatáskör is, hiszen számos más 
hatáskör a KÖT által javasolt SZMSZ-ben a polgármester átruházott hatásköreinél 
szerepel. Azonban számos hatáskört „több szem többet lát” alapján egy bizottság fogja 
megtárgyalni. Ezért kerültek a jelentős súllyal bíró hatáskörök a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottsághoz. A mandátum arányos osztás majd a bizottságok tárgyalásakor 
kerül előtérbe. A 7:1 arányában teljesen arányos elosztást próbálnak követni az általuk 
előterjesztett javaslatokkal. A képviselő asszony jól tudja, hogy a polgármester úr ajtaja 
bármikor nyitva áll az egyeztetések érdekében. Úgy véli, ez a nyitottság egy esetben áll 
fenn akkor, ha nem mondanak neki ellent. Márpedig az együttműködés azt jelenti, hogy a 
felek meghallgatják egymás véleményét és megfelelő, közeli álláspontot alakítanak ki a 
város érdekében. Ennek érdekében az elkövetkezendő időszakban együtt szeretnének 
dolgozni, természetesen a FIDESZ-KDNP frakcióval és polgármester úrral együtt. 
Hozzátette, hogy a frakció felelősséggel kívánja viselni a munkát Komló város érdekében. 
 
Polics József véleménye, hogy a KÖT által beterjesztett SZMSZ módosítás egy pontban 
igazodik ahhoz, amit a FIDESZ-KDNP frakciója az első tárgyalás alkalmával tett le az 
asztalra. Egyezik abban, hogy három bizottságot kívánnak működtetni, amely KÖT 
javaslata alapján 15 fővel történik. Ezzel szemben a FIDESZ-KDNP javaslata 13 fő volt. 
Javasolta a polgármester a FIDESZ-KDNP képviselőinek, hogy szavazzák meg a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság összetételére vonatkozó javaslatot. De az már biztos, 



hogy ez a bizottság nem tükrözi a mandátum arányos elosztást.  
Hangsúlyozta, hogy a két alpolgármesteri tisztségben nem történt megállapodás, mely a 
KÖT által beterjesztett SZMSZ-ben sem változott. 9 évig mindig egy alpolgármester volt 
megválasztva, 2012-ben pedig megváltozott az önkormányzati és közigazgatási struktúra 
(járások létrehozása, kórházak átadása az állam részére, stb.), melynek következtében 
csökkentek az önkormányzati feladatok. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat nem 
politikai kifizetőhely, és 9 évig nem is volt az.  
A KÖT javaslata az SZMSZ 33. §-ban az, hogy a polgármester előre meghirdetett 
formában tartson fogadóórát, ahol nincs meghatározva, hogy milyen időközönként tegye 
ezt. Korábban a fogadóóra havonta egyszer volt, jelenleg pedig minden nap van fogadóóra. 
Ennek pontosítására javaslatot terjesztette elő a polgármester. Jelenleg is folyamatosan 
bármikor be lehet jelentkezni, és a jövőben is a polgármester naptárja szerint előre 
egyeztetett időpontban történik az ügyfélfogadás.  
A polgármesteri hatáskörökről szintén történt egyeztetés. Addig, amíg a KÖT két 
alpolgármesteres javaslata lebegett, addig mindenben meg lehetett állapodni. A bizottságok 
összetételében, a kül- és beltagok személyében, a polgármester átruházott hatásköreiben, 
mindenben nyitottak voltak. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy ezt nem engedhetjük meg, 
mert nem Komló érdekét szolgálja, attól a pillanattól kezdve semmiben nem egyezkednek. 
A polgármester hangsúlyozta, kétszer kellett nyernie a választások alkalmával, a 
lelkiismerete tiszta, minden szabály betartásra került és elfogadta a második forduló utáni 
eredményeket. Az ellenzék nem tudta elfogadni ezt az eredményt. 
Hozzátette, hogy a FIDESZ kormánnyal kiváló az együttműködésük, amit a polgármester 
és a frakció közreműködésével Komló előnyére tudnak fordítani. Az Összekötnek ezt pedig 
Komló érdekében illik támogatni. A hatáskörök megváltoztatása legyen a KÖT döntése és 
felelőssége. Kollektív felelősségvállalás soha nem volt, de beszéd volt róla. 
Polgármesterként mindig vállalta a döntései felelősségét, és ezután is megteszi. Példaként 
hozta fel, hogy egy építési engedélyezési eljárás esetén, amikor tulajdonosi támogatói 
nyilatkozatot kell benyújtani, az nem bizottsági hatáskörbe tartozik. Ezeket a döntéseket 
pillanatok alatt, a kollégákkal és vezető társaival egyeztetve hozta meg a polgármester. Egy 
tulajdonosi támogatói nyilatkozat beadásával a pályázatok esetében plusz pontot lehet 
elérni a bírálatnál. Jelen esetben össze kell hívni a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottságot a döntéshozatalhoz. Emiatt előfordulhat, hogy később kerül benyújtásra a 
kérelem, mint az előírt határidő. 
Ezért a polgármester a KÖT javaslatát azzal javasolta kiegészíteni, hogy amennyiben a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörében 24 órán belül nem 
születik döntés, ebben az esetben dönthessen a polgármester. 
Hozzátette még, hogy a KÖT további módosítását sem támogatja. 
 
Kérdés, további hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester először a polgármesteri módosító javaslatot bocsátotta szavazásra, melyet a 
képviselő-testület 5 igen és 7 nem szavazattal elutasított. 
 



Majd szavazásra bocsátotta dr. Barbarics Ildikó módosító javaslatait, valamint a rendeletet, 
melyet a képviselő-testület 7 igen és 5 nem szavazattal elfogadott és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

12/2019. (XII.5.) sz. rendelet 
Külön mellékletként szerepel. 
 
 

7. sz. napirend 
 
Bizottságok tagjainak és településrészi önkormányzatok képviselő tagjainak 
megválasztása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Kiosztásra került dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony módosító indítványa. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményét szóban ismerteti. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság a bizottságok összetétele vonatkozásában is módosító indítvánnyal élt. Az 
indítvány átadásra került a polgármester úr részére, mely tartalmazza a bizottsági tagok és a 
részönkormányzati képviselő-tagok névsorát. E módosító indítványt támogatta a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság. 
 
Polics József felolvasta a KÖT által tett javaslatot a tagok névsorát illetően.  
 
Humán bizottság: elnöke  Jégl Zoltán  
  Tagok:  Gerencsér Ágnes  
    Hidegkuti Szabolcs 
    Pálfi László 
  Kültagok: Reszelőné Cser Anna Sarolta 
    Kovács Istvánné 
    Hegedüs Norbert 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság:  

elnöke  Kispál László 
  Tagok: Jurinovits Miklós 
    Hidegkuti Szabolcs 
  Kültagok: Neff Imre 
    Óbert László 
 



A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tagjainak összetételét már megismerte a 
képviselő-testület a megtárgyalt napirend alkalmával.  
 
Kérdés nem volt. 
 
Bareithné Benke Nikolett (FIDESZ-KDNP frakció) elmondta, hogy ma többször is 
elhangzott a 7:1-es arány, ami semmibe veszi a listás képviselőket. A képviselő asszony 
biztosra vette, hogy csak Pálfi László (FIDESZ-KDNP) képviselő fog helyet kapni a 
bizottságban.  
2010-től mostanáig minden bizottságban voltak ellenzéki képviselők, olyanok is, akik csak 
listáról jutottak be a testületbe és nem csak egyéni mandátummal rendelkezők. Jelenleg a 
listáról bejutott képviselők nem kaptak helyet a bizottságokba. Úgy érzékeli, hogy a KÖT 
szerint nem egyenrangú képviselők. Megfogalmazódik az a kérdés, hogy mennyivel különb 
Ferenczy Tamás külsős alpolgármesternek, mint azok, akik listáról jutottak be a testületbe. 
A FIDESZ frakció nevében kijelentette, hogy nem támogatják a két alpolgármestert sem 
társadalmi, sem főállású megbízatásban.  
A frakció a polgármester úrral együtt arra fog törekedni, hogy a komlói emberek érdekeit 
képviselje.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  (KÖE frakció) elmondta, hogy az elmúlt 8 évben igenis különbséget 
tett a FIDESZ a listás és egyéni képviselők között. Megnevezte itt Gerencsér Ágnest és Jégl 
Zoltánt is. Hozzátette, hogy a KÖE frakciója ezzel a lehetőséggel nem kíván élni. Tudja, 
hogy minden képviselő egyenlő értékű és egyenlő értékű munka várható el tőle a város 
érdekében. Meg kell nézni, hogy az elmúlt időszakban az ellenzéki képviselők mennyi 
lehetőséget kaptak és milyen módon bántak el a listásokkal. Ezt a gyakorlatot a képviselő 
asszony nem szeretné követni. Az általuk előterjesztettek abból az irányból fakadnak, 
melyet már többször is említett. Hozzátette, nem szabad elfelejteni, hogy Ferenczy Tamás 
4156 szavazatot kapott, minimális az amivel nem ő ül a polgármesteri székben. A választók 
majdnem a fele őt támogatta szavazatával. Úgy gondolja, hogy ez miatt mindenképpen 
megérdemli, hogy egy ilyen jelentős bizottságban szolgálja a város érdekeit. Dr. Barbarics 
Ildikó úgy gondolja, hogy a kampány alatt nem a KÖE volt az, aki úgynevezett 
alkalmasnak és alkalmatlannak vélt emberek között különbséget tettek. Hiszen minden 
erről szólt. A KÖE be fogja bizonyítani, hogy alkalmas erre a feladatra és megfelelő módon 
fogja feladatait ellátni. Nem az számít, hogy ki vezeti a várost, hanem az ott élő emberek 
érdeke, és igénye. Még hozzátette, hogy három országgyűlési képviselő dolgozik a 
városért, amit kevés település mondhat el magáról.  
 
Több vélemény nem volt. 
 
Polics József elmondta, hogy a rendszerváltás óta kialakult egy mandátumarányos alap 
elosztási elv. Olyan még nem volt, hogy a mandátumot szerzett képviselők ne kapjanak 
valamelyik bizottságba tagságot. Az egyéni képviselőnek az egyéni körzetben van plusz 
teendője, a pártlistás képviselőnek pedig az egész város érdekét képviselve kell dolgoznia. 



Az előző ciklusban az ellenzéki képviselők is megkapták a képviselői alapot ugyanúgy, 
mint a FIDESZ-KDNP képviselői. Úgy érzi, hogy minden képviselővel meg tudta beszélni, 
hogy az adott területen lévő problémákat hogyan lehet megoldani. Az alkalmatlanság 
kérdésében elmondta, hogy ő a tapasztalatai alapján mondott véleményt, amit továbbra is 
fenntart. Úgy gondolja, hogy a városnak a jelenlegi helyzetben az volt az érdeke, hogy a 
FIDESZ-KDNP folytassa tovább a munkát. A legtöbb esetben a polgármester fog 
előterjeszteni és nem fog előterjeszteni olyan előterjesztést, amely nem komlóiak érdekét 
szolgálja. Ha a KÖT ebben nem lesz partner és felrúg mindent a FIDESZ-KDNP 
képviselőivel szemben (ahogy ezt már megtette), és ha ugyanezt megteszi Komló városával 
szemben, akkor álljon ki az emberek elé. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  hozzáfűzte, hogy az első megbeszélésen a polgármester úr javasolt 
külsős alpolgármestert. Most azt mondja, hogy nincs rá szükség. Egészen addig volt rá 
szükség, amíg a FIDESZ-KDNP jelöltjét javasolta. Ahogy ezen váltott a KÖT, onnantól 
kezdve nem volt rá szükség. Megemlítette, hogy az első egyeztetésen a polgármester úr 
kérte fel Ferenczy Tamást belső alpolgármesternek. Ezek után, amikor változott a helyzet, 
hirtelen minden változott.  
Kérte, hogy a jövőben, ha nem sikerül megegyezni, ezt a fajta gúnyos hangnemet mellőzze 
a polgármester. A tiszteletet adjuk meg egymásnak. 
 
Polics József még hozzátette, hogy az október 14-én történt egyeztetés során az a válasz 
érkezett az alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatban, hogy „nem indokolt”. Véleménye, 
hogy a választói akarat megváltozott és november 10-e után ennek megfelelően járt el a 
frakció. Azt kívánja, hogy a cselekedetekben is nyilvánuljon meg, hogy Komlóért mit 
szeretnénk tenni.   
Ügyrendi javaslata, hogy a képviselő-testület szavazzon minden személyről egyben. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ügyrendi javaslatot. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a bizottságok tagjainak és településrészi 
önkormányzatok képviselő tagjainak személyét, melyet a képviselő-testület minősített 
többségű szavazással, 7 igen és 5 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 

144/2019. (XII.5.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében a bizottságok 
tagjainak és településrészi önkormányzatok képviselő tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti személyeket a képviselő-testület 
bizottságainak tagjaként megválasztja. 

 
2. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (XII.5.) sz. rendelet VI. függeléke 

helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 



 
3. A képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti képviselőket a településrészi 

önkormányzatok tagjaként megválasztja. 
 

4. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (XII.5.) sz. rendelet X. függeléke 
helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 

5. A képviselő-testület felkéri a településrészi önkormányzat elnökeit, hogy a 
részönkormányzatok nem képviselő tagjainak, valamint a tanácskozási joggal meghívott 
választópolgárok személyének megválasztása és a településrészi önkormányzatok 
megalakulása érdekében gondoskodjanak a lakossági fórumok megtartásáról. A 
képviselő-testület felhatalmazza a elnököket, hogy a megalakulásig a halaszthatatlan 
részönkormányzati feladatokat teljes jogkörrel ellássák.  

 

1. sz. melléklet 

 VI. sz. függelék1 

BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE 
 
Humán bizottság       7 fő 
 

Elnök: Jégl Zoltán 
Tagok: Gerencsér Ágnes 
 Hidegkuti Szabolcs 
 Pálfi László 
Kültagok: Reszelőné Cser Anna Sarolta 
 Kovács Istvánné 
 Hegedüs Norbert 

 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság   5 fő  
 

Elnök: Kispál László 
Tagok: Jurinovits Miklós 
 Hidegkuti Szabolcs 
Kültagok: Neff Imre 
 Óbert László 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság   3 fő 
 

Elnök:  Dr. Barbarics Ildikó 
Tag: Dr. Pál Gabriella 

                                                           
1 Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2019. (XII.5.) határozata. 



Kültag: Ferenczy Tamás 
 

X. sz. Függelék2 
 

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 
 
1) Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Pálfi László  képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Kispál László képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 

 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
2) Kisbattyán településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Dr. Pál Gabriella képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
3) Mecsekjánosi településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Jégl Zoltán képviselő, 
 
                                                           
2 Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2019. (XII.5.) határozata. 



Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 

 
4) Mecsekfalu településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Jégl Zoltán képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Jurinovits Miklós képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
5) Sikonda településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Hidegkuti Szabolcs képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
 

6) Körtvélyes településrészi önkormányzat 

Elnöke:  
Gerencsér Ágnes képviselő, 
 
Képviselő tagja: 
Bareitné Benke Nikolett képviselő, 
 
Nem képviselő tagja:  



……………………szám alatti lakos választópolgár, 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: 
 ……………………szám alatti lakos választópolgár, 
……………………szám alatti lakos választópolgár. 
 

 
Polics József felkérte a megválasztott bizottsági tagokat, hogy esküjüket bizottsági 
tagként is tegyék le. (polgármester veszi ki az esküt) 
 
Én...... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
bizottsági tagként betöltött tisztségemből eredő feladataimat Komló város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
 
(Meggyőződés szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 
 
 
Majd felkérte a megválasztott részönkormányzati tagokat, hogy esküjüket e 
minőségükben is tegyék le. (polgármester veszi ki az esküt) 
 
Én… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
településrészi önkormányzat tagjaként betöltött tisztségemből eredő feladataimat Komló 
város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
 
(Meggyőződés szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 
 
 

8. sz. napirend 
 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet 
elfogadása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Kiosztásra került dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony módosító indítványa. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság szóban ismerteti álláspontját. 



 
Dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
módosított indítványt javasolta a képviselő-testület részére elfogadásra. 
A benyújtott módosítás a korábbiakhoz képest a feladatok és hatáskörök tekintetében a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság feladatait tekintve változik. Addig, amíg nincs 
alpolgármester, addig ez a módosító javaslat az, ami megfelelően tartalmazza az elvégzett 
munkához kapcsolódó tiszteletdíjat. Természetesen, amennyiben bármilyen változás áll be 
(alpolgármester személye, vagy hatáskörök változása), abban az esetben hajlandó a frakció 
erről beszélni. A jelen helyzetben pedig ez mindenképpen kellő és indokolt. 
 
Bareithné Benke Nikolett (FIDESZ-KDNP) megjegyezte, hogy a FIDESZ frakció a 
2010-2014. közötti időszakban, amikor az önkormányzat költségvetése nem engedte meg, 
akkor a tisztségeket teljes egészében tiszteletdíj nélkül látták el. Érthető, hogy a hatáskörök 
megváltoztatásával megnő a bizottsági tagok munkája, de nem indokolt, hogy ekkora 
nagyságrendű összeget ítéljenek meg számukra. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  megjegyezte, hogy jelenleg alpolgármester nem ténykedik a 
városban. Az összességében tekintve ezért a költségek jelentős mértékben alacsonyabbak, 
mint a korábbi időszakban. Véleménye, hogy az ingyen munkának nem sok eredménye 
van.   
 
Polics József a közvélemény tájékoztatására elmondta, hogy a bruttó bérek 140, 200, és 
300 ezer forint között vannak. A bizottsági összetétel költsége 10 fővel kevesebb 
személlyel körülbelül ugyan annyi, mint korábban volt, összesen 20 millió forint évente. 
2010-ben a költségvetési helyzetet figyelembe véve, nem voltak tiszteletdíjak. Amikor 
alpolgármesteri helyettesítés volt, akkor az alpolgármester bére 210 ezer forint volt. 
Érdemes a számokat összehasonlítani, és szembeállni a komlói minimál bért kereső 
emberekkel. Mindenki számoljon el a lelkiismeretével, a FIDESZ-KDNP frakció nem 
fogja megszavazni. Ezek a tiszteletdíjak négyszeres összegek a 2014-2019. évi 
tiszteletdíjakhoz képest. Ezeket az összegeket rá lehetne fordítani a Nagy László utcára, 
Jókai utcára, a Kinizsi utcára, a gesztenyési, az újtelepi és a kenderföldi utcákra. Jelenleg 
ezek a számok a budapesti mintát követik. Véleménye, hogy az ellenzék vonuljon ki az 
utcára, nézzen szembe az önkormányzati dolgozókkal, az intézményekben dolgozókkal, 
önkormányzati cégeknél dolgozókkal, mert ez a tiszteletdíj veszélyezteti az önkormányzat 
gazdálkodását.  
 
Kispál László megjegyezte, hogy a polgármesteri illetmény és a hozzá kapcsolódó díjak is 
magas összegek, de az ellenzék mégis megszavazta, mert ez a törvény. Kiemelte a megyei 
közgyűlés tagjaként és a Baranya-Víz Zrt felügyelőbizottsági tagjaként a polgármestert 
megillető külön díjakat. Megkérdezte miért fenyegeti az ellenzéket a polgármester, és 
volt-e tekintettel bármire is, amikor a Baranya-Víz Zrt.-nél is adósság áll fenn. Véleménye, 
hogy a polgármester provokálja az ellenzéket, akinek már elfogyott a türelme. A képviselő 
tagja volt a testületnek, amikor nem nevezhettek meg külsős tagokat, valamint akkor, 



amikor a volt alpolgármestert nem becsülte meg a polgármester. Hogyan becsüli meg az 
embereket a polgármester, ha a listás képviselőket ide-oda rakosgatja, majd jön a belső 
sértődöttség, hogy nem ez volt a sorrend.  
Kikérte magának és a KÖT tagjainak, hogy így beszéljen róluk a polgármester. 
 
Polics József kérte, hogy a képviselő úr őrizze meg a nyugalmát. Szerinte a polgármesteri 
összehasonlítást a polgármesterivel kell összehasonlítani. A választási eredmény ugyan 
7:1, de a képviselő-testület összetétele jelenleg 7:5 arányú. Nem a pénz mértékén múlik az, 
hogy ki hogyan van megbecsülve. Hozzátette, hogy polgármesterként sosem hivatkozott 
arra, hogy a képviselők alkalmatlanok. Itt egy alázatos szolgálatról van szó a komlóiak 
érdekében. Ha az ellenzék lelkiismerete tiszta, akkor védje meg döntését az állampolgárok 
előtt. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a módosított rendelettervezetet, melyet a 
képviselő-testület 7 igen és 5 nem szavazattal elfogadta és a következő rendeletet alkotta: 
 

13/2019. (XII.5.) sz. rendelet 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 
 
(1) Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester 

és az alpolgármester kivételével – a helyi önkormányzati képviselőknek (a továbbiakban: 
képviselő), az állandó bizottságok elnökeinek, tagjainak, a településrészi önkormányzatok 
elnökeinek, és az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak. 

(2) A tiszteletdíj  a megválasztásuktól a megbízatásuk megszűnéséig illeti meg az (1) 
bekezdésben felsorolt személyeket. 

(3) Amennyiben a képviselő, az állandó bizottság elnöke, tagja, az állandó bizottságok nem 
képviselő tagja vagy a településrész önkormányzat elnöke megbízatása hó közben szűnik 
meg, az adott hónapban tiszteletdíjra a megszűnés napja szerint időarányosan jogosult. 

(4) A tiszteletdíj arra a hónapra is megilleti az (1) bekezdésben felsorolt személyeket, 
amelyben rendes képviselő-testületi ülés, bizottsági ülés vagy településrészi önkormányzati 
ülés megtartására nem kerül sor. 

2. § 
 

(1) A bizottsági és településrészi önkormányzati tisztséget be nem töltő képviselő tiszteletdíja 
(alapdíj) havi bruttó 25.000.- Ft. 



(2) A képviselőt, ha egy állandó bizottság tagja, az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon 
felül további bruttó 45.000.- Ft., azaz összesen havi bruttó 70.000.- Ft. tiszteletdíj illeti 
meg. 

(3) A képviselőt, ha egy állandó bizottság elnöke, vagy legalább kettő állandó bizottság tagja 
az (1)-(2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül további bruttó 80.000.- Ft., azaz 
összesen havi bruttó 105.000.- Ft. tiszteletdíj illeti meg. 

(4)  A képviselőt, ha legalább kettő településrészi önkormányzat elnöke, az (1) bekezdésben 
meghatározott alapdíjon felül további bruttó 115.000.- Ft, azaz összesen havi bruttó 
140.000.- Ft tiszteletdíj illeti meg. 

 
(5) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 25.000.- Ft. 

(6) A (2)-(4) bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
tagját az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 175.000.-Ft 
tiszteletdíj, azaz összesen havi bruttó 200.000,- Ft illeti meg. 

(7) A (2)-(4) bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság elnökét az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 
275.000,- Ft, azaz összesen havi bruttó 300.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg.(8) Az (5) 
bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság nem 
képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 100.000.- Ft. 

 (9)  A képviselő a (2)-(6) bekezdésben megállapított alapdíjon felüli tiszteletdíj 
kiegészítések kizárólag egyikére, a magasabb díjtételt meghatározó tiszteletdíj 
kiegészítésre jogosult. 

3. § 
 

(1) A tiszteletdíj kifizetésének feltételeit és összegét félévente – június 30. és december 31. 
fordulónappal – kötelező felülvizsgálni. 

(2) A tiszteletdíj összege a felülvizsgálatra vonatkozó döntést követő fél éves időtartamra 
legfeljebb 50%-kal csökkenthető abban az esetben, ha a képviselő, a bizottság tagja, elnöke 
vagy a településrészi önkormányzat elnöke a felülvizsgált félévben legalább három 
testületi, bizottsági vagy településrészi önkormányzati ülésről igazolatlanul hiányzik vagy 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben (a 
továbbiakban: Mötv.) foglalt egyéb kötelezettségeit megszegi.  

(3) E rendelet alkalmazásában a hiányzás igazoltnak minősül, ha azt a képviselő – a távollét 
okának megjelölése mellett – a polgármesternek előzetesen írásban bejelenti.  

(4) A tiszteletdíj összege a felülvizsgálatra vonatkozó döntést követő fél éves időtartamra teljes 
mértékben megvonható, ha a felülvizsgált félévben a képviselő, a bizottság tagja, elnöke 
vagy a településrészi önkormányzat elnöke a testületi, bizottsági vagy településrészi 
önkormányzati ülések legalább feléről hiányzik.  



(5) A képviselői tiszteletdíjak fél éves rendszerességgel történő felülvizsgálatát a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság végzi. A képviselő-testületi, bizottsági vagy 
településrészi önkormányzati ülésről való távolmaradás miatti, továbbá az Mötv.-ben 
foglalt egyéb kötelezettségek megszegése miatti tiszteletdíj csökkentésről a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság – a képviselő-testület tájékoztatása mellett  – jogosult dönteni.  

4. § 
 

(1) A képviselőnek az Mötv.-ben szabályozottak szerinti, Komló Város Önkormányzata 
részére kiállított számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. 

 
(2) A képviselő részére az utazási bérlet árát meg kell téríteni Komló Város Önkormányzata 

nevére szóló számla és a bérletjegy egyidejű csatolása esetén. 

 
(3) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 

 
(4) Az Önkormányzat a képviselő-testület hivatalán keresztül számítógép, internet és 

telefonhasználatot biztosít a képviselő-testület tagjainak feladatuk ellátásához. 

 
(5) Az e rendeletben szabályozott összes juttatás kifizetésére a tárgyhót követő hónap 5. 

napjáig kerül sor, kivéve a számlával igazolt költségeket. 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Ez a rendelet hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi 

általános választásának napján. 
 

(3) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelete. 

 
 
Komló, 2019. december 5. 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő Polics József   
 címzetes főjegyző  polgármester 

 
 
 



 
 
 

9. sz. napirend 
Egyebek 
 
Kérdés, interpelláció nem érkezett. 
 
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az előzetes egyeztetés alapján december 
12-én kerül sor a következő képviselő-testületi ülésre. Majd ezt követően várhatóan 
december 19-én újból összehívásra kerül a testület egy rendkívüli ülés megtartására. 
A kiosztott tervezett napirendi pontokat kérte áttekinteni.  
 
Megköszönte a részvételt és az alakuló ülést 11 óra 23 perckor bezárta. 
 

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


