JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 12-i üléséről

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, jelen van 12 fő képviselő. A képviselő-testületi ülést 15 óra 04 perckor
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban
történik.
Napirend felvételéről és módosításáról való döntés:
1. Új, 22. számú napirendként javasolta felvenni és tárgyalni „A Közösségek Háza fejlesztése
kapcsán a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatói döntése” című
előterjesztést,
2. Új
23.
számú
napirendként
javasolta
felvenni
és
tárgyalni
a
„TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja
Komlón” című projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása”.
3. Új 13. számú napirendként javasolta felvenni és tárgyalni a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság elnökének a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába delegált megválasztása” című előterjesztését.
4. A meghívóban jelzett 9) „Vezető tisztségviselők jelölése az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságokba” tárgyban készült előterjesztéseket az alábbiak szerint javasolta
tárgyalni:
– 8. számú napirendként javasolta tárgyalni „A Komló-Habilitas Nonprofit
Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának megválasztása” című előterjesztést,
– 11. számú napirendként „A Baranya-Víz Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát
érintő személyi kérdések” című előterjesztést,
– 25. számú napirendként javasolta tárgyalni „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő
személyi kérdések” című előterjesztést.
5. A meghívóban 1. számú napirendként szereplő „Alpolgármester-választás, tiszteletdíj
megállapítás” című előterjesztést 26. számú napirendként javasolta tárgyalni.
Az előterjesztések kiosztásra kerültek.
Dr. Barbarics Ildikó kérte, hogy ne egyben történjen a szavazás, mert a Komló Összeköt
Egyesület az 1. sz. napirendi pontot a helyén szeretné tárgyalni. A napirendi pontokkal, a
napirendi pont felvétellel és a módosítással egyetértenek.
A polgármester szavazásra bocsátotta az 1. sz. napirendi pont első helyen történő
megtárgyalásáról szóló javaslatot, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag
elfogadott.
Majd szavazásra bocsátotta a zárt ülés napirendi pontjait, melyet a képviselő-testület minősített
többségű szavazással, kézfeltartással egyhangúlag elfogadott.

Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület
kézfeltartással egyhangúlag támogatott.
A napirendek számozása a meghívóban jelzettekhez képest nem változik.
Az előterjesztések kiküldésre kerültek.
A testületi munka megkezdése előtt Reszelőné Cser Anna Sarolta bizottsági tag eskütételére
került sor, ezért a polgármester felkérte, hogy tegye le esküjét.
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 gratulált, majd átadta az esküokmányt.
1.sz. napirend
Alpolgármester-választás, tiszteletdíj megállapítás
Előadó: Polics József polgármester
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés.
A polgármester elmondta, hogy a Komló Összeköt Egyesülettel több egyeztetésre is sor került,
melyek továbbra sem vezettek eredményre. A kedd reggeli utolsó tárgyalás során a KÖT
javaslata az alpolgármesteri tisztségre még mindig Ferenczy Tamás és dr. Barbarics Ildikó
személye volt. A polgármester ezt nem támogatta, hiszen ez a tisztség bizalmi tisztség, valamint
erről más és személyre javaslat nem érkezett. Kiemelte, hogy ez egy bizalmi tisztség és
továbbra sem tartja indokoltnak Komló város esetében a két alpolgármesteri poszt betöltését
semmilyen formában. Úgy gondolja, hogy az október 13-a utáni első tárgyalás alkalmával a
KÖT sem értett egyet a két alpolgármesteres rendszerrel.
Bejelentette, hogy Bareithné Benke Nikolettet javasolja alpolgármesternek.
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési a szerdai ülésén nem fogalmazott meg javaslatot az
alpolgármesteri tiszteletdíj összegére vonatkozóan. A testületi ülést megelőzően ismét
ülésezett a bizottság, álláspontjukat szóban ismerteti a bizottság elnöke.
Dr. Barbarics Ildikó (KÖT Frakció) továbbra is fenntartják a javaslatukat, melyet korábban is
javasoltak. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság az alpolgármesteri illetményéről és
költségtérítés megállapításáról is tárgyalt.
Elmondta, hogy az október 14-i egyeztetésen a polgármester úr javasolta a külsős
alpolgármester megválasztását. Akkor 6:2 volt az eredmény és a 7:1 bekövetkeztével erre már
nem volt szükség, amikor Ferenczy Tamás és dr. Barbarics Ildikó neve merült fel. Az alakuló
ülésen elfogadott szerkezeti átalakítással együttesen javaslatukat továbbra is fenntartják. Az
együttműködés és az együtt munkálkodás nem rajtuk múlik, készen állnak rá.

A bizottság a társadalmi megbízású alpolgármesterek tiszteletdíját a képviselő és a külsős
alpolgármesterek vonatkozásában egyaránt, bizottsági elnöki tiszteletdíjjal egyenértékben 105
ezer forintban javasolja megállapítani. Tekintettel a már korábban is említett kiüresedő
feladatokra, mely a polgármester által is felsorolásra került az előterjesztésben. A költségtérítés
15 %, mely 15750 forintot tesz ki. A Komló Összeköt Egyesület Frakciója az elhangzott
javaslatot támogatja.
A polgármester köszöntötte dr. Szakács László országgyűlési képviselőt.
Javasolta, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság képviselői, dr. Barbarics Ildikó és
dr. Pál Gabriella legyen a szavazóbizottság két tagja, a harmadik képviselő pedig Pálfi László.
A polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, melyet a képviselő-testület kézfeltartással
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester 10 perc szünetet rendelt el a papíron való titkos szavazáshoz.
Polics József polgármester ismertette a szavazás eredményét:
A jegyzőkönyv alapján 12 fő képviselő szavazatából 5 igen, 7 nem szavazat született.
Ennek alapján nincs eredménye az alpolgármesteri választásnak.
A polgármester nem terjeszt újabb javaslatot a mai napon, majd megteszi azt a következő
rendes képviselő-testületi ülés alkalmával. Az illetmény nagyságának így nincs jelentősége.
2. sz. napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Polics József polgármester
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés, a polgármester elmúlt időszakban végzett
tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a Járási Munkaügyi Kirendeltség
tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről.
Jégl Zoltán az önkormányzatokat érintő kérdésekben történő egyeztetésről, a térségi
polgármesterekkel való együttműködési lehetőségekről, a napelemes befektetőkkel való
tárgyalásról, valamint a PTE vezetőjével történt egyeztetésről érdeklődött.
Pálfi László a Pogácsás Tibor államtitkárral és Dukai Miklós helyettes államtitkárral való
tárgyalásról kérdezett. Tájékoztatást kért a Magyar Közút képviselőivel történt egyeztetésről a
Kossuth Lajos utcai önkormányzatot érintő felújítással kapcsolatban.
Dr. Barbarics Ildikó kérdezte, hogy a járási rendőrségi beszámolókor felmerült-e az a
lehetőség, hogy a különböző körzetekkel megbízott rendőröket megismertessék a
részönkormányzatok képviselőivel és tagjaival. Kérdését az eredményesebb együttműködés
érdekében tette fel.
Vízhányó András a Naszvadi György államtitkárral kapcsolatos egyeztetésről érdeklődött.
Polics József elmondta, hogy Misete Attilával és Jenei Zoltán kancellárral való egyeztetése

alkalmával a Komlói Kórház (Facebookon megjelent cikk) ügyében történt megbeszélés. Arról
érdeklődött, hogy volt-e valamilyen előzmény, vagy történt-e valamerre elmozdulás, ami a
kórházi struktúrák változásával függ össze. Körülbelül másnapra már megtörtént a cikk
cáfolása, melyet az egyetem vezetői is megcáfoltak. A kancellár úrral történt további
egyeztetésekkor folyamatosan előjön az a kérdés, mely a megye fejlesztési lehetőségeit érinti,
és kimondottan a Paks II. beruházással összefüggésben van. A kérdése az volt, hogy ehhez
hogyan tud csatlakozni a megye. Az egyetem és a kamara ezzel kapcsolatban készített
előterjesztést, mely jelenleg a különböző minisztériumok előtt van. Reményeik szerint egyszer
eljut az ügy abba a stádiumba, hogy kiemelt kormányzati döntés születhessen belőle.
A napelemes befektetőkkel a Komlón lévő területek liciten keresztüli bérbeadásokról
egyeztetett. Vannak olyan területek, melyeket feltételekkel adott bérbe az önkormányzat, és
olyan feltételrendszer is van, melynek már lejárt a határideje és meghosszabbításra került. Ezen
területekhez kapcsolódva, olyan földrészleteink is vannak, melyek azóta további napelem
telepítési lehetőséget teremtenek meg. Ilyen például a dávidföldi feltöltéssel érintett terület,
mely mostanra már eléri azt a terület nagyságot, hogy érdemes befektetni rá. Jelenleg teljesen új
rendszer alakult ki a napelemmel termelt villamos energia átvétel esetében. A befektetők ebben
gondolkodnak. Ugyanez a helyzet a volt Kossuth aknai területen is, ahol az emlékhely területe
is bérbeadásra került bizonyos feltételekkel. Itt is meghosszabbításra került a határidő, ahol
erdészeti, erdőhatósági problémák léptek fel. Az ezzel kapcsolatos egyeztetés megtörtént. A
mánfai oldalon lévő 0310 hrsz.-ú területből a telekkiosztások utáni területeket tekintve, a
megmaradt egy hektár nagyságú területre további befektetőket keres önkormányzatunk. Itt
elsősorban azok a befektetők jönnek szóba, akik jelenleg már telepítettek, vagy lehetőséget
kaptak az önkormányzattól a beruházásra. Az önkormányzat érdeke az lenne, hogy azok a
területek, melyek más célra nem hasznosíthatók, legalább ilyen formában kerüljenek
hasznosításra.
A térségi polgármesterekkel való egyeztetés több fordulóban zajlott és a közös önkormányzati
hivatalok kialakításáról szóltak. Több környező település polgármestere törekedne a Komlóhoz
való csatlakozásra. A „Közös önkormányzati hivatalok optimalizálási lehetősége” című
program, nem valósulhat meg, mert a határidő lejárt. Néhány település együtt gondolkodására
lett volna szükség a megállapodáshoz, de az egyeztetések nem vezettek eredményre. A mai
nappal pedig lejárt a határidő.
A Magyar Közúttal a Bétai úton átadott 600 négyzetméteres útfelújítással kapcsolatban történt
egyeztetés. E felújítás ugyanazon szerződésnek a része, ami a Kossuth Lajos utca útfelújítását is
tartalmazza a gesztenyési útszakasz folytatásával. A 48-as tér CLLD pályázata érinti az
önkormányzati programokat is. Ormándlaki Dalma igazgatónő jelezte, hogy a Kodály Zoltán
Ének-zenei Katolikus Általános Iskola sarkán lévő zebránál nagyon veszélyes az átkelés. Ezért
közösen kérték a TOP-os pályázat programját módosítani, hogy a jelenlegi 5 forgalmi sáv
igazodva a CLLD programhoz 4 forgalmi sávvá szűküljön. A buszmegálló átalakításával a
gyalogátkelőhely ezáltal rövidebb lesz. Gyalogos sziget kialakítására kerül sor, ami a
gyalogosok úttesten való közlekedését biztonságosabbá teszi. E munkának elvégzésére a
kivitelezőnek márciustól 120 nap áll rendelkezésre a jelenlegi aláírt vállalkozói szerződés
szerint.
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a komlói önkormányzat 162 millió forintos REKI
támogatási igényét támogatják, mely a költségvetés tárgyalásánál is előtérbe fog kerülni.
Várják az ezzel kapcsolatos értesítést és a pénz utalását a számlára. Ez megegyezik a VOLÁN
Zrt.-vel kapcsolatos peres ügyek sora alatt lévő, rendkívüli önkormányzati támogatási
pályázaton szereplő összeggel. Ez a támogatási összeg egy átfutó tétel lesz a számlán, de
nagyon fontos az önkormányzat költségvetésének stabilitása szempontjából.
Az önkormányzati egyéb ügyek vonatkozásában meghatározó szerepe van a
Belügyminisztériumnak, mert az elmúlt években is sok támogatás érkezett rajta keresztül a

városba. Példaként említette a Munkácsy Mihály utcában lévő útfelújítást. A körtvélyesi gyűjtő
út, a mecsekfalui út, az Irinyi utca, az Eötvös utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Templom tér 5
pályázatból valósult meg. Pozitív döntés született a Berek utca Alkotmány utca irányában
történő történő felújítására. Bízik benne, hogy a Mecsekjánosi –Kisbattyán közötti útszakasz
felújítása is megvalósulhat. Folyamatos a kapcsolattartás ezekben az ügyekben a
Belügyminisztériummal, illetve Pénzügyminisztériummal a források beszerzésére
vonatkozóan.
A körzeti megbízotti kinevezéssel kapcsolatban elmondta, hogy a képviselők tájékoztatva
lettek arról, hogy az adott körzetnek ki a megbízottja. A rendőrségi beszámoló 2020. májusában
kerül majd a képviselő-testület elé, amely csak a Komlói Rendőrkapitányság körzeteire
vonatkozó adatokat tartalmazza.
Oletics Károly r.kapitány köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Elmondta, hogy a KMB szabályzat előírja, hogy a KMB-snek az adott területen az
önkormányzatokkal, a polgármesteri hivatalokkal folyamatosan kapcsolatot kell tartaniuk.
Néhány körzetben a KMB-s munkatársak kinevezéséhez képviselő-testületi döntésre volt
szükség.
Dr. Barbarics Ildikó rövid bemutatkozása után sérelmezte, hogy őt kommunistának nevezték
az interneten.
Polics József tájékoztatta Dr. Barbarics Ildikót, hogy ez nem tartozik a tárgyhoz, majd
megvonta a szót Dr. Barbarics Ildikótól.
Szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a képviselőtestület 5 igen, 7 tartózkodás mellett
nem fogadott el.
3. számú napirend
2019. évi költségvetési rendelet módosítási javaslat
Előadó: Polics József
Polics József polgármester köszöntötte Tompa Árpád könyvvizsgáló urat. Elmondta, hogy az
előterjesztés, továbbá a könyvvizsgálói vélemény pótlólag került kiküldésre. A Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslata, hogy a határozati javaslat III/4. számú pontjának
utolsó mondata „ A keret felhasználásáról a polgármester dönt” helyett a „keret
felhasználásáról a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság dönt” szerepeljen. Ezzel a
módosítással a határozati javaslatot mind a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési, mind pedig a
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság elfogadásra javasolja.
Dr. Barbarics Ildikó a KÖT nevében megköszönte Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető
munkáját. Elmondta, hogy a könyvvizsgálói vélemény kiemeli azokat a lehetőségeket és azt a
három fajta alternatívát, amelyet irodavezető úr is részletezett az előterjesztésben. Mindezek
figyelembevételével a frakció támogatja a határozati javaslatot.
Bareithné Benke Nikolett elmondta, hogy soha nem látott mértékű növekmény figyelhető
meg, majd a könyvvizsgálói jelentésből idézett: „A felhalmozási kiadások lényegében
jelentősen növekedtek 39.844.000,-Ft-tal, de a felhalmozási hitel és kamata pozitív módon a
tervezettel szemben 25.000.000 Ft-tal csökkent. A működési hiány 124.000.000 Ft-ra
csökkent.” Az intézkedési terv szerepel a határozati javaslatban, minden eshetőségre

felkészülve, azonban mint eddig is minden évben, most is pozitívan fogjuk zárják a
költségvetést, hiszen a tartalékok megvannak, amivel tovább csökkenthető a hiány.
A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság határozati javaslatával kapcsolatban elmondta,
hogy ez a módosítás a CLLD pályázat költségeinek megelőlegezésére szolgál. 3.000.000,-Ft-ot
biztosít az önkormányzat a költségek megelőlegezésére. Ebben a pályázatban több civil
szervezet is nyújtott be pályázatot, többek között, a Tisztelet Komlónak Egyesület is, melynek
elnöke Jégl Zoltán. Véleménye szerint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslata
nem rugalmas, nem gyors és nem erkölcsös. Javasolja, hogy a hatékony felhasználás érdekében
továbbra is a polgármester döntsön.
Dr. Barbarics. Ildikó tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Komló Összeköt Egyesület nevében
nyilatkozva támogatják a határozati javaslatot, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem látják,
milyen problémákkal küzd az önkormányzat pénzügyi téren.
A CLLD-s pályázattal kapcsolatban annyit kívánt mondani, hogy a Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottság mindent el fog követni a pályázatok rugalmas, gyors és erkölcsös
elbírálása végett. Véleménye szerint meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy egy bizottság
döntsön és ne egy személyben a polgármester.
Jégl Zoltán a CLLD pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy itt semmiféle megelőlegezésről
nincs szó, hiszen a Tisztelet Komlónak Egyesület a pályázatban vállalt ez évi kötelezettségét
elvégezte.
2019. június hónaptól 10 zenekar lépett fel, emellett más programok is lezajlottak a pályázattal
kapcsolatban, a támogatás azonban nem érkezett meg. Közölte továbbá, hogy a Tisztelet
Komlónak Egyesület nem részesült a nem költségvetési szervek pályázati támogatásából
semmilyen összegben éppen a CLLLD pályázat miatt. Az egyesület semmilyen támogatást nem
kapott, a programokat ennek ellenére megrendezésre kerültek.
Bareithné Benke Nikolett tájékoztatta a megjelenteket a CLLD pályázattal kapcsolatban arról,
hogy amikor erre a pályázatra benyújtották a szervezetek a pályázatukat tudomásuk volt róla,
hogy utófinanszírozott lesz; és azt is tudhatták - hiszen tájékoztatva lettek róla -, hogy ezek a
támogatások nem biztos, hogy még ebben az évben kifizetésre kerülnek.
Jégl Zoltán tudomása szerint a pályázati kiírásban az állt, hogy 25% előleg lehívható ebből a
pályázatból, azonban ez sem történt meg.
Polics József elégedettségét fejezte ki a költségvetéssel kapcsolatban, megköszönte a pénzügyi
iroda munkáját. Megjegyezte, hogy a hiány értéke a tavalyi hiányhoz képest kicsit magasabb.
Közölte, hogy a tavalyi évet hitel nélkül zárták, ami idén nem mondható el, mert jóváhagyásra
került a két beruházási hitel.
Az igényelt direkt támogatást, kiegészítő támogatást azonban megkapta az önkormányzat, így
semmiféle instabilitásról nincs szó.
A CLLD-vel kapcsolatban elmondta, hogy ha lenne támogatási szerződés, akkor az összeg
25%-a lehívható lenne, de nem áll rendelkezésre támogatási szerződés. Uniós ellenőrzésre,
átszervezésekre került sor, egy csomó pályázatnál hiánypótlásra volt szükség. Megítélése
szerint senki nem károsodott az ügyben.
Szavazásra bocsátotta a rendeletet a módosító indítvánnyal együtt, melyet a képviselő-testület
minősített többséggel 8 igen, 3 nem szavazat, továbbá 1 tartózkodás mellett elfogadott

14/2019. (XII.13.) önkormányzati
RENDELETE
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:

(2)

a./

bevétel főösszege:

8.424.996.254 Ft

b./

kiadás főösszege:

8.689.575.236 Ft

c./

hitelfelvétel (hiány):

264.578.982

Ft

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./

bevétel főösszege:

2.968.593.951 Ft

b./

kiadás főösszege:

3.233.172.933 Ft

c./

hitelfelvétel (hiány):

264.578.982

Ft

(3)

(4)

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

a./

bevétel főösszege:

5.456.402.303Ft

b./

kiadás főösszege:

5.456.402.303Ft

c./

hitelfelvétel (hiány):

0

Ft

Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt
előirányzatok az alábbiak:
1

személyi jellegű kiadások:

1.527.651.791

2

munkaadókat terhelő járulékok:

3

dologi jellegű kiadások:

1.344.464.087

4

felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás

3.228.172.933

5

speciális támogatások

6

egyéb kiadások:

7

költségvetési létszámkeretet: 294 fő

8

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 350 fő.”

Ft
293.571.435

Ft

Ft

Ft
0

Ft
2.295.714.990

Ft

2. §
A Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére 264.578.982 Ft összegű fejlesztési hitelt
kell felvenni a kormányzati engedély előzetes megkérése mellett. A költségvetés
működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. A 293.643.188 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 5.000.000 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 1.384.587.456 Ft-, melyből:

működési általános tartalék:

0

működési céltartalék:

Ft

1.384.587.456 Ft

ebből EU-s pályázatok kapcsán
2020-ra átviendő maradvány:

1.202.178.467 Ft”

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2019. december 12.

dr. Vaskó Ernő

Polics József

címzetes főjegyző

polgármester

Minősített többséggel szavazásra bocsátotta határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület
12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
145/2019. (XII.12.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági,
valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságok javaslatainak, valamint a könyvvizsgáló
véleményének figyelembevételével – a költségvetési rendelet módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta.
I.
1.

A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (18) bekezdésében foglalt
felhatalmazással összhangban az alábbi saját hatáskörű rendeletmódosítások
végrehajtására hatalmazza fel a polgármestert:

A./

Amennyiben a kiegészítő működési támogatási kérelem teljes összegben
jóváhagyásra
kerül, úgy felhatalmazza a polgármestert az adóbevételi
előirányzatokhoz képest elért többletbevétel, a fejlesztési mérleg kiadásainak
előirányzat-maradvány zárolása, valamint az önkormányzat dologi jellegű és
tartalék előirányzatainak zárolásán alapuló – a szükséges mértékű adóbevételi
összeg működésből fejlesztésbe történő átcsoportosítását is magában foglaló –
előirányzatok átcsoportosítására a jelen rendeletmódosításban nem rendezett hiány
kezelése érdekében.

B./

Amennyiben nem kerül jóváhagyásra, illetve leutalásra önkormányzatunk
részére a kért kiegészítő működési támogatás, úgy az A./ pontban felsorolt
intézkedéseken felül a képviselő-testület a peres ügyek céltartalék zárolását rendeli
el. Elrendeli továbbá az e felett kieső támogatási bevétellel egyező összegű működési
céltartalék zárolását.

C./

Amennyiben a költségvetésben szereplő összegnél alacsonyabb összegű
kiegészítő működési támogatás kerül jóváhagyásra és leutalásra, úgy annak
felhasználására a támogatói okiratban foglalt célok betartásával
kerülhet
sor.
A különbözet
rendezése
érdekében
az
A./ pontban
foglalt
intézkedéseken túlmenően a B./ pont szerinti
intézkedések részleges
végrehajtását hagyja jóvá. Ennek megfelelően a peres ügyek céltartalék
terhére az eredeti célnak megfelelő, de csökkentett összeg kerülhet kifizetésre.

2.

Az 1./ pontban szereplő intézkedések nem veszélyeztethetik a személyi jellegű
juttatások kifizetését, illetve az intézmények folyamatos működését, de szükség
esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös önkormányzati hivatal
esetleges feladattal nem terhelt előirányzat maradványainak hiány kezeléséhez
szükséges mértékű zárolására is.

3.

Amennyiben az 1. és 2. sz. határozati pont végrehajtását követően átcsoportosítható
előirányzat és likvid fedezet áll rendelkezésre, úgy annak a terhére felhatalmazza a
polgármestert az esedékes utófinanszírozott pályázati bevétellel nem fedezett tételeinek
rendezésére.

4.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az I./ pontban foglaltak
végrehajtásáról az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számoljon be.
II.
1. A 2020. évi költségvetési rendelet tervezési munkáinak megalapozása érdekében a
képviselő-testület utasítja a jegyzőt, illetve az érintett intézményvezetőket a
költségvetés bázis szemléletű tervezésére.
2. a., A személyi jellegű juttatások és járulékok tervezése során a helyi döntéseken és
jogszabályi változásokon alapuló szerkezeti változásokat és szintrehozásokat át kell
vezetni, különös tekintettel az ágazati bérfejlesztések, a minimálbér és a garantált
bérminimum, valamint a szociális hozzájárulási adó változására.
b., A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ágazati bérfejlesztésből nem részesülő
munkavállalók bérének felzárkóztatása, a munkavállalók megtartása és az üres
álláshelyek feltöltése érdekében többlet forrást kell biztosítani az érintett intézmények
részére.
c., Alapelvként rögzíti, hogy függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum
változásától és annak finanszírozásától a fent említett munkavállalói kör esetében az
őket foglalkoztató intézmények költségvetésében a nem finanszírozott hányadnak
megfelelő összegű támogatást továbbra is fenntartja annak érdekében, hogy a megemelt
garantált bérminimum és minimálbér feletti differenciálás lehetőségét fenntartsa.
d., Amennyiben az érintett dolgozói körben finanszírozás változás keretében a bértábla
változásától függetlenül kerül sor központi intézkedésre, úgy a beérkező többlet
támogatás fenti forráson felül differenciált általános bérfejlesztés forrásául szolgál.
e., A képviselő testület a köztisztviselői illetményalapot a d., pontban foglaltakkal
összhangban a 2019-re meghatározott 46.380 Ft-ban állapítja meg 2020-ra.
Felkéri a polgármestert, hogy fentiek figyelembevételével a költségvetés I. fordulós
tárgyalása során tegyen javaslatot a probléma kezelésére.
3. A dologi jellegű kiadások terén az egyedi döntéseken alapuló változásokat át kell
vezetni, az e feletti egyszeri és folyamatos igényeket a költségvetés első fordulós
tárgyalása során be kell mutatni.
4. A fejlesztési kiadásokat elemi szintről kell megtervezni a korábbi éveknek megfelelő
elfogadott és szerződéssel lekötött, elfogadott és egyéb igény bontásban.
5. A társult formában ellátott feladatokhoz kapcsolódó tételeket a társulási tanács
döntéseinek, illetve a lehívható állami támogatásoknak az ismeretében kell betervezni.
6. Az első fordulós tervezetben a működési pénzeszköz átadásokat a 2019. évi terv szinten
kell szerepeltetni azzal, hogy az esetleges többletigényeket be kell mutatni.
7. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan gondoskodni kell a céltartalékok
betervezéséről, különös tekintettel a peres ügyekre és a pályázatokra.

8. Működési mérleg hiány nem tervezhető, a rendelkezésre álló bevételek és kiadások
különbözete közötti negatív egyenleg esetén, azzal egyező összegű rendkívüli
önkormányzati működési támogatási igényt kell betervezni.
9. Amennyiben a 8. pont szerinti tervezésre kerül sor, úgy a költségvetés tervezését alá
kell rendelni a rendkívüli önkormányzati működési támogatás feltételeinek.
10. A fejlesztési mérleg hiánya
kötelezettségvállalási limitjét.

nem

haladhatja

meg

önkormányzatunk

III.
1. A 2019. év zárása során az elszámolási kötöttségek figyelembe vételével törekedni kell
az áthúzódó saját forrás terhére biztosított pályázati önerők maradványként történő
átvitelére a 2020. évi fejlesztések megalapozása érdekében.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy azon projektek esetében ahol a
tárgy évi teljesülés nagyobb mint az eredetileg tervezett, ott a többlet kiadás fedezetét a
belső finanszírozási arányok megtartása mellett, a 2020. évre átviendő pályázati tartalék
terhére részben, vagy egészében biztosítsa az előirányzat-változások visszamenőleges
átvezetése mellett.
3. Az intézmények felhatalmazást kapnak arra, hogy alap és kiegészítő támogatásaik
elszámolása érdekében a támogatások felhasználási szabályainak figyelembevételével
és a működést nem veszélyeztetve a feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások
céljára használják fel utólagos beszámolási kötelezettség mellett a még le nem kötött
előirányzatokat.
4. A CLLD pályázat keretében támogatott szervezetek felmerült támogatott költségeinek
megelőlegezésére 3 MFt keretet biztosít a 2020. évi költségvetésben. A keret éven belül
visszatöltődik és újra felhasználható. A megelőlegezés vissza térítendő működési
támogatás formájában egyedi kérelemre 2020. január 6-tól vehető igénybe legkésőbb
2020. december 20. visszafizetési határidő mellett. A keret felhasználásáról a Jogi,
ügyrendi és közbeszerzési bizottság dönt.
5. A képviselő testület tudomásul veszi, hogy a 2019. évi Komlói Nemzetközi
Kolbásztöltő Fesztivál költségeinek előfinanszírozása céljából adott támogatást a
CLLD pályázat elhúzódására való tekintettel a Komlói Honismereti és Városszépítő
Egyesület nem jutott hozzá a mai napig, ezért az előfinanszírozás helyett végleges
finanszírozásnak tekintendő.
6. A képviselő testület a 2020. évi Komlói Nemzetköz Kolbásztöltő Fesztivál
megrendezését a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kérelme alapján
800.000 Ft támogatásban részesíti működési célú pénzeszköz átadás formájában 2020.
évi költségvetése terhére 2020. január 20-i kiutalási véghatáridő mellett.
Határidő:

Felelős:

2019. december 30. a tárgyévi költségvetés érintő intézkedésekre
2020. február 28. a beszámolásra, visszamenőleges módosításra és a 2020. évi
költségvetés tervezésére
Polics József polgármester

4. számú napirendi pont
Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról,
valamint a szociális és gyermekvédelemi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Polics József
Polics József köszöntötte Fodor Pétert, a MEVID Zrt. igazgatóját, valamint Kiss Bélánét a
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjét. Mindhárom bizottság
(Humán Bizottság, Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi, ellenőrzési, gazdasági
bizottság) tárgyalta az előterjesztést, mindhárom elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, vélemény hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátotta egyszeri többséggel a
határozati javaslatot.
Szavazás: 12 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a határozati javaslatot.
146/2019. (XII.12.) sz. határozat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében Humán bizottság, a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta az „Étkezési normával kapcsolatos döntések
meghozatala, valamint a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása” című előterjesztést.
1. ) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén működő
köznevelési intézményekben a nyersanyagnorma összegét 2020. január 1. napjától az 1. sz.
mellékletében részletezettek szerint állapítja meg.
Határidő: 2020. január 1.
Felelős: Polics József polgármester
Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást.
Szavazás: 12 igen szavazattal, minősített többséggel a képviselő-testület elfogadta a
rendeletmódosítást.

15/2019. (XII.13.)
önkormányzati rendelete
A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS
ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
szóló 1/2015 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe,
45.§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115.
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, valamint a Komló Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 2/2011. (XI. 8.) számú határozatában, 3/2012.
(II. 7.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 7. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
2. §
A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
3. §
Ez a Rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Komló, 2019.december 12.

Polics József
polgármester

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
„7. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez”

1. Bölcsődei gondozási díj
1.1.Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége: bruttó 5.530,-Ft
1.2.1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 2.235, Ft
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja, a számított gondozási intézményi díjnál
alacsonyabb összeg: 150,- Ft/fő/nap
2. Bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díja
2.1.Bölcsődei gyermek étkeztetés szolgáltatási önköltsége: bruttó 1.295, Ft
2.2.1 napra jutó gyermek étkeztetés intézményi térítési díja:
Normál 100%-os étkeztetés esetén: bruttó 545,-Ft/nap
Diétás 100%-os étkeztetés esetén:
bruttó 720,-Ft/nap
2.3.Alkalmazott ebéd:

bruttó 480,-Ft/nap
2. sz. melléklet a 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
„8. sz. melléklet az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez”

A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium kivételével Komló közigagatási területén lévő
önkormányzati és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
köznevelési intézményekben fizetendő téritési díjak

Ellátási formák:

Alap nyersanyag norma
(Ft/fő/nap)

Diétás nyersanyag norma
(Ft/fő/nap)

115
280
115

150
365
150

115
365
115

150
470
150

115
410
115

150
530
150

Ellátási formák
Óvoda
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Általános Iskola (1-4. évfolyam)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Általános iskola (5-8. évfolyam)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

Középfokú intézmények
Reggeli
Ebéd
Vacsora

205
420
280

265
550
365

Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák

A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium köznevelési intézményben fizetendő téritési díjak
Ellátási formák:

Alap nyersanyag norma
(Ft/fő/nap)

Diétás nyersanyag norma
(Ft/fő/nap)

Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora
Általános iskola (1-4. évfolyam)
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora
Általános iskola (5-8 évfolyam)
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora
Szakiskola
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Vacsora

135
115
280
115
220

175
150
365
150
250

205
115
365
115
275

265
150
470
150
360

205
115
410
115
275

265
150
530
150
360

205
125
420
125
280

265
160
550
165
365

Óvoda

Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák

5. számú napirendi pont
A piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Polics József
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta,
mindkettő bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.
Dr. Barbarics Ildikó közölte a KÖT nevében, hogy a napirendi pont tárgyalása során, illetve
az előzetes egyeztetéseken is tájékoztatást kaptak arról, milyen széleskörű egyezetés folyt azzal
kapcsolatban, hogy ez a rendelet elkészülhessen. Bíznak benne, hogy Komló lakosságának
megelégedésére fog szolgálni mindaz a szabályozás, ami megtörténik. A frakció támogatja a
rendeletet.
Polics József elmondta, hogy már a beruházások folyamán, az építkezés alatt is folyamatos
tapasztalatszerzések folytak annak érdekében, hogy minél jobban az árusokhoz, kereskedőkhöz
igazodó, de a környéken, hasonló nagyságú településeken már bevált rendszer szerint
próbáljanak egy új rendeletet alkotni az új piachoz. Megköszönte a közreműködő kollegák
munkáját. Említette, hogy az új piac nyitása óta két alkalommal is folyt már piaci tevékenység
ezen a helyen, bebizonyosodott, hogy igény van rá.
Több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület minősített
többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet
alkotta:

16/2019. (XII.13.)
önkormányzati rendelete
A piac működéséről

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevezető rendelkezések
2. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Komló város közigazgatási területén a 3561 helyrajzi
szám alatt található vásárcsarnokra és a hozzá tartozó piaci területre, valamint a 3562
helyrajzi szám alatti területre (a továbbiakban: piac).
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a piac fenntartójára, a piacon kereskedelmi,
szolgáltatási tevékenységet folytató magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra,

őstermelőkre és jogi személyekre.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a piac területén elhelyezkedő üzletek bérbeadására és
működésére.
3. §
A rendelet alkalmazásában:
1. Alkalmi helyhasználó: az a kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet folytató
helyhasználó, aki nem rendelkezik helyfoglalási szerződéssel.
2. Árusító hely: kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenység végzésére alkalmas, a
fenntartó által az „A” „B” „C” „E” szektorban kijelölt asztal, valamint a „C” „D”
szektorban kijelölt terület, amely alkalmas saját árusító asztal elhelyezésére.
3. Szektor: a piac területe 5 részből áll, melyek „A” „B” „C” „D” „E” szektor elnevezést
kaptak a rendelet 2. mellékletében található helyszínrajznak megfelelően.
4. Tartós helyhasználó: aki a rendszeres árusítás érdekében a fenntartóval helyfoglalási
szerződést kötött.
2. A piac fenntartója
4. §
A piac fenntartója Komló Város Önkormányzatának Városgondnoksága (a továbbiakban:
Fenntartó).

3. Nyitva tartás
5. §
(1) A piac keddtől szombatig 05.00 órától 16.30 óráig tart nyitva.
(2) Amennyiben ettől eltérően a piac más napokon – így különösen munkaszüneti napokon és
december 24. napján – is nyitva tart, a Fenntartó köteles az eltérő nyitvatartási időről a
lakosságot előzetesen tájékoztatni.
(3) A nyitvatartási időről és a piac működési rendjéről a Fenntartó a piac területén jól látható
helyen közzétett hirdetmény útján tájékoztatja a helyhasználókat és a vásárlókat. A
nyitvatartási idő változásáról a lakosságot legalább 30 nappal korábban tájékoztatni kell.
4. Liciteljárás, tartós és alkalmi helyhasználat, napi helypénz
6. §
(1) Tartós helyhasználatra kizárólag az „A” „B” „C” „E” szektorokban van lehetőség. A tartós
helyhasználó az általa igénybe vett árusító helyre a Fenntartóval helyfoglalási szerződést
köt. A helyfoglalási szerződést tárgyév február 1. napjától következő év január 31. napjáig
terjedő határozott időre köthetik a felek.

(2) A tartós helyhasználat útján hasznosított árusító helyeket a Fenntartó liciteljárás útján
értékesíti. A licitet minden év januárjában kell megtartani, melynek időpontjáról a
Fenntartó előzetesen hirdetményt tesz közzé. A Fenntartó a januári hónapban megtartott
liciteljárás alkalmával nem értékesített árusító helyek, valamint az év közben egyéb okból
megszűnt helyfoglalási szerződések következtében megüresedő árusító helyek
tekintetében 3 havonta (április, július, október hónapokban) liciteljárást tart, melyek
időpontjáról előzetesen hirdetményt tesz közzé. Az év közbeni liciteljárás útján értékesített
árusító helyek vonatkozásában megkötött helyfoglalási szerződéseket a következő év
január 31. napjáig terjedő határozott időre köthetik a felek.
(3) Az induló licitár az árusító helyek tekintetében a rendelet 1. melléklet 1.1., 1.2., 1.3.
pontjában meghatározott összeg, a kötelezően alkalmazandó licitlépcső 50 forint. Az adott
árusító hely tekintetében a Fenntartó azzal a tartós helyhasználóval jogosult helyfoglalási
szerződést kötni, aki a legmagasabb licitárat ajánlotta érte.
(4) A liciteljárások alkalmával a Fenntartónak lehetősége van az „A” és „E” szektorban fél
asztal értékesítésére. Az induló licitár ezekben az esetekben a rendelet 1. melléklet 1.1.
pontjában meghatározott összeg 50%-a, a kötelezően alkalmazandó licitlépcső 25 forint.
(5) A liciteljárás lefolytatására vonatkozó részletszabályokat a Fenntartó Licit Szabályzatban
rögzíti.
(6) Az első liciteljárás megtartása előtt, valamint a januári hónapokban megtartott liciteljárás
során nem értékesített árusító helyek, továbbá az év közben egyéb okból megszűnt
helyfoglalási szerződések következtében megüresedő árusító helyek tekintetében jogosult
a Fenntartó liciteljárás lefolytatása nélkül határozott időre – a következő liciteljárással
érintett hónap utolsó napjáig – szóló helyfoglalási szerződés megkötésére. A havi
helyfoglalási díj ebben az esetben megegyezik a rendelet 1. melléklet 1.1., 1.2., 1.3.
pontjában meghatározott induló licitárral, fél asztal esetén annak 50%-ával.
7. §
(1)A tartós helyhasználó a liciteljárás alkalmával meghatározott havi helyfoglalási díj
alapulvételével a helyfoglalási szerződésben foglalt határozott időre vonatkozó
helyfoglalási díjat, egyösszegben a szerződés kezdőhónapjának 15. napjáig köteles
megfizetni. A helyfoglalási szerződést a tartós helyhasználó 15 napos határidővel, írásban
felmondhatja. A Fenntartó a helyfoglalási szerződést írásban, azonnali hatállyal
felmondhatja, ha a tartós helyhasználó a helyfoglalási díjat határidőben nem fizeti meg, a
helyfoglalási szerződésben, vonatkozó jogszabályokban vagy a Piaci Működési
Szabályzatban foglaltakat visszatérően nem tartja be.
(2)Amennyiben a helyfoglalási szerződés bármelyik fél felmondása esetén a határozott idő
leteltét megelőzően megszűnik, a már megfizetett helyfoglalási díj időarányos részét a
Fenntartó köteles a helyfoglalási szerződés megszűnését követő hónap 15. napjáig a tartós
helyhasználó részére visszafizetni. A felmondási határidő figyelembevételével az
időarányos elszámolás tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül.
8. §

(1) tartós helyhasználó a helyfoglalási díjon felül – az árusítások alkalmával – köteles
megfizetni a rendelet 1. melléklet 2.1., 2.2., 2.3. pontjában meghatározott mértékű napi
helypénzt, az „A” és „E” szektorban kijelölt fél asztal esetén annak 50%-át.
(2)Amennyiben a tartós helyhasználó az árusító helyet 06.30 óráig nem veszi igénybe, azt a
Fenntartó alkalmi helyhasználatra kiadhatja, és a tartós helyhasználó részére napi helypénz
ellenében a még rendelkezésre álló szabad árusító helyek közül biztosíthat helyet.
(3)Az alkalmi helyhasználó a tartós helyhasználat keretében nem hasznosított, illetve a tartós
helyhasználó által időben el nem foglalt, a Fenntartó által kijelölt árusító helyet veheti
igénybe.
(4)A tartós és az alkalmi helyhasználót (a továbbiakban: Helyhasználó) a helyhasználati jog a
Fenntartó által meghatározott árusító hely tekintetében, a rendelet 1. melléklet 2.1., 2.2.,
2.3. pontjában meghatározott mértékű napi helypénz – az „A” és „E” szektorban kijelölt fél
asztal esetén annak 50%-ának – megfizetése ellenében, a tárgynapon, a piac nyitásától,
annak zárásáig illeti meg. Keddtől péntekig tartó időszakban történő értékesítés esetén a
Helyhasználó az ebben a bekezdésben meghatározott napi helypénz 50%-ával csökkentett
mértékű napi helypénz megfizetésére köteles. A helyhasználati jog másra át nem
ruházható.
(5)A napi helypénz összege minden évben változik a Központi Statisztikai Hivatal által előző
évre közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével.
(6)A Helyhasználó a napi helypénz megfizetését igazoló nyugtát kap, amelyet az árusítás
befejezéséig meg kell őrizni. A nyugta másra át nem ruházható. Amennyiben a
Helyhasználó a piacfelügyelő felszólítására a nyugtát nem tudja felmutatni, vagy
megrongálódás következtében beazonosításra alkalmatlanná vált, köteles a napi helypénz
ismételt megfizetésére.
5. Az árusítás feltételei
9. §
(1) Főszabály szerint a Helyhasználó élelmiszert kizárólag az „A” „B” „E” szektorban
értékesíthet, nem élelmiszer jellegű terméket pedig a „C” „D” szektorban. Az alkalmi
helyhasználó nem élelmiszer jellegű terméket napi helypénz ellenében az „A” „B”
szektorban csak abban az esetben értékesíthet, ha a Fenntartó a tartós helyhasználó által
06.30 óráig el nem foglalt árusító helyeket élelmiszert értékesítő alkalmi helyhasználók
részére nem tudja értékesíteni.
(2) A Helyhasználó kizárólag a részére biztosított árusító helyet használhatja, azt engedély
nélkül nem változtathatja meg, más részére sem ellenszolgáltatás ellenében, sem
ingyenesen át nem adhatja.
(3) A földről történő árusítás egyetlen szektorban sem engedélyezett.
(4) A Helyhasználó az általa értékesített terméket, göngyölegét az asztalán vagy alatta,
valamint a közlekedésre nem használt területeken helyezheti el a leborulás veszélye nélkül.
Az árusító helyek előtti, melletti területeken rekeszből és egyéb tárolásra alkalmas
eszközből történő értékesítés nem megengedett.

(5) A piac területén megállító táblák kihelyezése, valamint a bérlemények külső falára és a
piac területén lévő korlátokra reklámtáblák elhelyezése nem megengedett.
(6) A Helyhasználó az általa elfoglalt árusító helyet köteles tisztán és rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban tartani. A helyhasználat megszűnését követően az árusító
helyet eredeti állapotában hagyhatja el és köteles az árusítás helyén keletkezett hulladékot
a Piaci Működési Szabályzatban foglaltak szerint elhelyezni, valamint a nem értékesített
árut elszállítani.
(7) Raktározást, tárolást a Fenntartó nem vállal, a saját áru elhelyezéséről a Helyhasználó

köteles gondoskodni.
6. Piacfelügyelői jogkörök
10. §
(1) A piacon az árusító helyek kijelölése, a napi helypénz beszedése a Fenntartóval
szerződéses jogviszonyban álló piacfelügyelő feladata.
(2) A piacfelügyelő a Fenntartó képviseletében eljárva a piac rendjének biztosítása érdekében
ellenőrzi a kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet folytatók jogosultságát, kezeli a
vásárlói panaszokat, közreműködik a szakhatóság által végzett ellenőrzésekben, jogsértés
esetén pedig értesíti az illetékes hatóságot, amely hatóság szükség esetén megindítja a
hatáskörébe tartozó eljárást.

7. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a Fenntartó, hogy központi jogszabályok, valamint az önkormányzati
rendelet szabályozásának megfelelő Piaci Működési Szabályzatot alkosson a
helyhasználók és a vásárlók tájékoztatása érdekében.
(3) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a piac működéséről
szóló 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete.
Komló, 2019. december 12.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

1. melléklet a 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

1. Induló licitár a tartós helyhasználat keretében értékesített árusító helyek
vonatkozásában (a feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák):
1.1. „A” „B” „E” szektorban történő értékesítés esetén: 600 Ft/asztal/hó
1.2. „C” szektorban történő értékesítés esetén: 750 Ft/asztal/hó
1.3. „C” szektorban kijelölt területen (saját asztalról) történő értékesítés esetén: 400
Ft/m2/hó

2. Napi helypénz (a feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák):
2.1. „A” „B” „E” szektorban történő értékesítés: 800 Ft/asztal/nap
2.2. „C” szektorban történő értékesítés esetén: 1000 Ft/asztal/nap
2.3. „C” „D” szektorban kijelölt területen (saját asztalról) történő értékesítés esetén: 500
Ft/m2/nap

6. sz. napirend
Az egészségügyi alapellátást körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Polics József
Polics József elmondta, hogy a Humán Bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
is tárgyalta az előterjesztést. Az előterjesztés 3. sz. mellékletével kapcsolatban módosítást
javasolt „az iskolaegészségügyi ellátás kifejezés helyett iskola- és óvoda egészségügyi ellátás
szerepeljen” Ezzel a módosítással mind a Humán Bizottság, mind pedig a Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottság is elfogadásra javasolja a rendeletet.
Kérdés, észrevétel, vélemény nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület
minősített többségű szavazással, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő
rendeletet alkotta:
17/2019. (XII.13.)sz. rendelet
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendeletet
módosításáról

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, illetve
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz
kapcsolódó ügyleti ellátásról szóló 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendeletet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
2. §
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
3. §
A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.

Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Komló, 2019. december 12.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

1. sz. melléklet a 17/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
„ 2. sz. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez”
Házi gyermekorvosi körzetek
1. sz. körzet: dr. Szamos Gyöngyi
Komló, Tompa M. u. 13.
Arany János utca
Autósvölgy
Batthyány utca
Dávidföldi kertek
Eötvös utca
Építők útja
Jánosi Fő utca
Hízlalda utca
Ipari út
Iskola utca
Kazinczy utca
Kisbattyán
Lőtér dűlő
Mecsekjánosi puszta
Palánták dűlő
Patak utca
Petőfi utca
Somág-köz dűlő
Sportvölgy
Temető dűlő
Temető
Tompa Mihály utca
Vak Bottyán utca
Vörösmarty utca
Zrínyi tér
Zrínyi utca
2. sz. körzet: dr. Kovács Angéla
Komló, Vájáriskola u. 7.
Ágnes utca
Anikó utca
Benczúr Gyula utca
Borbála utca
Cecília utca
Dankó Pista utca
Dobó István utca
Dorottya utca
Erzsébet utca
Bányász utca
Gárdonyi Géza utca
Gizella utca

Gorkij utca
Határtető
Ifjúság útja
III-as akna
Juhász Gyula utca
Kossuth akna utca
Krisztina utca
Liszt Ferenc utca
Lotz Károly utca
Madarász Viktor utca
Mecsek köz
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Nagy László utca
Munkácsy Mihály utca
Öreg-hegy
Pécsi út 35-37; 36-42;
Petőfi tér
Radnóti Miklós utca
Rippl-Rónai utca
Vájáriskola utca
Jó szerencsét utca
Széchenyi utca
Székely Bertalan utca
Szinyei Merse Pál utca
Zengő utca
Zichy utca
3. sz. körzet: dr. Bayerle Tímea
Komló, Alkotmány u. 40.
Alkotmány utca
Aranypohár dűlő
Attila utca
Bercsényi utca
Berek utca
Bocskai utca
Cseresznyák
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Dugovics utca
Esze Tamás utca
Függetlenség utca
Gadány
Gagarin utca
Hamvasvölgy dűlő
Hunyadi utca
Irinyi utca
Köztársaság utca
Május 1. utca

Malompart dűlő
Malomszéle dűlő
Március 15-e utca
Pannónia utca
Szilvási út
Vértanúk utca

4. sz. körzet: dr. Fledrich János
Komló, Kossuth L. u. 103.
Ady Endre utca
Akácfa utca
Anna akna
Bajcsy-Zsilinszky utca
Béketelep
Bem utca
Csermák dűlő
Diófa utca
Dózsa György utca
Engel Adolf utca
Fenyő utca
Gesztenyési út
Gyöngyvirág utca
Hársfa utca
Hóvirág utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy utca
Kiss János utca
Kórház utca
Kossuth Lajos utca
Kőbánya
Kölcsey utca
Liliom utca
Madách Imre utca
Magyar Bálint utca
Majális tér
Nefelejcs utca
Nyár utca
Ősz utca
Pécsi út 1-34.
Rákóczi utca
Rezeda utca
Rozmaring utca
Rózsa utca
Sóstó
Szegfű utca
Táncsics Mihály utca

Tavasz utca
Tél utca
Templom tér
Toldi Miklós utca
Városház tér
Viola utca
Zobáki út
Zobákpuszta
Mánfa

5. sz. körzet: dr. Hermann Zoltán
Komló, Körtvélyes u. 10.

Bartók Béla utca
Cserma utca
Erkel Ferenc utca
Hegyhát utca
Kodály Zoltán utca
Körtvélyes dűlő
Körtvélyes utca
Lehár Ferenc utca
Mecsekfalu
Mecsekfalui út
Nagyszántó utca
Sikonda: Cinege köz
Erdei út
Fecske köz
Fülemüle utca
Fürdő utca
Fürj köz
Harkály köz
Kakukk köz
Pacsirta köz
Rigó köz
Sikondai út
Tóparti út
Villa sor

2. sz. melléklet a 17/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
„ 4. sz. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez”

Védőnői körzetek
1. körzet: Erőss Eszter
Arany János utca
Attila utca
Bercsényi utca
Bocskai utca
Damjanich utca
Dugovics Titusz utca
Építők útja
Gagarin utca
Hízlalda utca
Hunyadi János utca
Ipari út
Iskola utca
Jánosi Fő utca
Kisbattyán
Köztársaság utca
Mecsekjánosi
Mecsekjánosi puszta
Patak utca
Petőfi utca
Sportvölgy
Temető dűlő
Vak Bottyán utca
Vörösmarty Mihály utca
Zrínyi Miklós utca
Zrínyi tér
2. körzet: Nagy Marietta
Altáró utca
Bányász utca
Berek utca
Eötvös Lóránd utca
Esze Tamás utca
III.-as akna
Határtető
Irinyi János utca
Jókai Mór utca
Jó szerencsét utca
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy utca
Kossuth akna utca

Kossuth Lajos utca 107-125.
Kossuth Lajos utca 46-52.
Kölcsey Ferenc utca
Madách Imre utca
Magyar Bálint utca
Mánfa közigazgatási területe
Pécsi út 1-31.
Pécsi út 2-34.
Radnóti Miklós utca
Rákóczi Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Tröszt utca
Vájáriskola utca
Városház tér
3. körzet: Kecskésné Németh Eszter
Ágnes utca
Anikó utca
Benczúr Gyula utca
Borbála utca
Cecília utca
Dávidföldi kertek
Dobó István utca
Dorottya utca
Erzsébet utca
Flóra utca
Gárdonyi Géza utca
Gizella utca
Gorkij utca
Ifjúság útja
Juhász Gyula
Krisztina utca
Lotz Károly utca
Madarász Viktor utca
Mecsek-köz
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy László utca
Pécsi út 33-42.
Pécsi út 35-37.
Petőfi tér
Rippl-Rónai utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szinyei Merse Pál utca
Zichy utca

4. körzet: Eperjesi Gabriella
Alkotmány utca
Aranypohár dűlő
Cseresznyák
Deák Ferenc utca
Függetlenség utca
Gadány dűlő
Hamvas völgy dűlő
Kazinczy Ferenc utca
Május 1. utca
Malompart dűlő
Malomszéle dűlő
Március 15. utca
Pannónia utca
Szilvási út
Vértanúk utca
5. körzet: Hollósi-Csúcs Eszter
Ady Endre utca
Akácfa utca
Anna akna
Autós völgy
Bajcsy-Zsilinszky utca
Béketelep I. sor
Béketelep II. sor
Béketelep III. sor
Bem József utca
Csermák dűlő
Diófa utca
Dózsa György utca
Engel Adolf utca
Fenyő utca
Gesztenyési út
Gyöngyvirág utca
Hársfa utca
Hóvirág utca
József Attila utca
Kiss János utca
Kórház utca
Kossuth Lajos utca 1-77.
Kossuth Lajos utca 2-42.
Kossuth Lajos utca 81-105.
Kőbánya utca
Liliom utca
Majális tér
Nefelejcs utca
Nyár utca

Ősz utca
Palánták dűlő
Rezeda utca
Rozmaring utca
Rózsa utca
Somág-köz dűlő
Sóstó utca
Szegfű utca
Táncsics Mihály utca
Tavasz utca
Tél utca
Templom tér
Viola utca
Zobák puszta
Zobáki út
6. körzet: Ambachné Daum Anita
Bartók Béla utca
Cserma utca
Dankó Pista utca
Erkel Ferenc utca
Hegyhát utca
Kodály Zoltán utca
Körtvélyes dülő
Körtvélyes utca
Lehár Ferenc utca
Liszt Ferenc utca
Mecsekfalu
Mecsekfalui út
Nagyszántó utca
Sikonda
Erdei út
Fecske köz
Fülemüle utca
Fürdő utca
Fürj köz
Harkály köz
Kakukk köz
Rigó köz
Sikondai út
Tóparti út
Tölgyfa utca
Villa sor
Zengő utca

3. sz. melléklet a 17/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
„ 5. sz. melléklet a 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez”
Iskola- és óvoda-egészségügyi ellátás
Iskolafogászat:
1. sz. iskolafogászati körzet
Ellátást végző orvos: dr. Mátyás Magdolna
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola
Komló, Templom tér 2.
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája
Komló, Függetlenség u. 30.
Komló Városi Óvoda Hunyadi Tagóvodája
Komló, Hunyadi u. 8-10.
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája „A” osztályok
Komló, Bányász u. 1.

2. sz. iskolafogászati körzet
Ellátást végző orvos: dr. Révész András
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma (Kökönyösi Szakközépiskola)
Komló, Alkotmány u. 2.
Kökönyösi Gimnázium
Komló, Alkotmány u. 2/b.
Felsőszilvási Általános Iskola
Komló, Május 1. u. 13.

3. sz. iskolafogászati körzet
Ellátást végző orvos: dr. Mühl Attila
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma (Kökönyösi Szakiskola)
Komló, Vájáriskola u. 1.
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája
Komló, Nagyszántó u. 10.
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája
Komló, Jó szerencsét u. 1.
Kenderföld-Somági Általános Iskola
Komló, Gagarin u. 4.

4. sz. iskolafogászati körzet
Ellátást végző orvos: dr. Nyers Olympia
Szilvási Általános Iskola
Komló, Függetlenség u. 32.
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája
Komló, Rózsa u. 9.
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája „B” osztályok, és 1-2. évfolyam „I” osztályai
Komló, Bányász u. 1.
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodája
Komló, Templom tér 1.
Komló Városi Óvoda telephelye
Komló, Templom tér 3.

5. sz. iskolafogászati körzet
Ellátást végző orvos: dr. Márki Eszter

Komló Városi Óvoda
Komló, Tompa M. u. 2/1.
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája
Komló, Iskola u. 39.
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
Komló, Tompa M. u. 14.
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája „C” osztályok, és 3-4-5. évfolyam „I”
osztályai
Komló, Bányász u. 1.
Iskolaorvos:
1. dr. Balogh Nóra:
Komló Városi Óvoda
Komló Városi Óvoda telephelye
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája
Komló Városi Óvoda Hunyadi Tagóvodája
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodája
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája
Szilvási Általános Iskola
2. dr. Lovász Mária:
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája
Kenderföld-Somági Általános Iskola
Kökönyösi Gimnázium
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma
Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskola

Iskolavédőnő:
1. Wittmerné Tóth Judit:
Kökönyösi Gimnázium
Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma
2. Both Alíz:
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája
Kenderföld-Somági Általános Iskola
3. Meszaricsné Szekeres Katalin:
Szilvási Általános Iskola
Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskola
Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola

7. sz. napirend
Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási
szerződés módosítása
Előadó: Polics József
Polics József köszöntötte Amrein Istvánt, a Volán Zrt. Baranya Megyei forgalmi üzemvezetőjét.
Elmondta, hogy az előterjesztés pótlólag került kiküldésre, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy évente szükséges a Volán Zrt-vel történő egyeztetés,
örömmel tölti el, hogy sikerült megállapodni. A Komló Összeköt Egyesület támogatja az
előterjesztést.
A polgármester tájékoztatatta a megjelenteket, hogy a Volán Zrt. és az önkormányzat között
történő levelezés, illetve egyeztetés nem zajlott zökkenőmentesen, de sikerült megállapodni.
Más kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
147/2019. (XII.12.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta az „Autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztést.
1.) A képviselő-testület az autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállításra
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja, és ezzel a személyszállítási közszolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény 24. § (4) bekezdése alapján közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással a
Volánbusz Zrt-t határozott időre, 2021. december 31. napjáig.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosító megállapodást a szolgáltatóval
aláírja.
Határidő:
Felelős:

2019. december 20.
Polics József polgármester

2.) A képviselő-testület jóváhagyja a helyi menetrend szerinti személyszállítást biztosító
közszolgáltató kiválasztására irányuló nyílt pályázati eljárás előkészítésének megindítását.
Utasítja az aljegyzőt, hogy az eljáráshoz kapcsolódó alapadatoknak az Európai Unió
Hivatalos lapjában való előzetes közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
dr. Müller József aljegyző

8. sz. napirend
Beszámoló A Komlói Bányásznapok 2019. évi rendezvényeiről
Előadó: Polics József
A polgármester köszöntötte Schaff Anikó intézményvezetőt. Közölte, hogy Béni Gábor egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen. A Humán bizottság módosító
javaslata pótlólag került kiküldésre, melyet a bizottság elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Dr.Barbarics Ildikó elmondta, hogy a KÖT támogatja a bizottság által javasolt módosítás szerint
az előterjesztést. Álláspontjuk szerint a beszámoló minden részletre nem terjed ki, a pénzügyi
beszámoló részét részletesebben kellett volna kidolgozni. Mindenképpen indokoltnak tartja a
szakmai és pénzügyi rész kettébontását. Támogatják a Humán Bizottság azon javaslatát, hogy a
januári képviselő-testületi ülésen a pénzügyi beszámoló ismét kerüljön a képviselő-testület elé.
Amennyiben az az indok, hogy üzleti titkok is felmerülnek benne, javasolják, hogy zárt ülés
keretében tárgyalják meg.
A polgármester közölte, hogy Béni Gábor vállalkozót is tájékoztatni kell erről. A Humán Bizottság
a határozati javaslat 1.) pontját kívánja kiegészíteni azzal, hogy a képviselő-testület a beszámolót
szakmai szempontból fogadja el. A határozati javaslat 2.) pontja 3.)-ra változik. A 2.) pontban
pedig a képviselő-testület felkéri a Komlói Bányásznapok rendezvény belvárosi helyszínén tartott
programok megszervezésére és lebonyolítására megbízott vállalkozót, hogy e programokkal
összefüggésben készítsen a 2020. januári képviselő-testületi ülésre részletes, kiadási és bevételi
kimutatást tartalmazó pénzügyi beszámolót, melyet a képviselő-testület az üzleti titkokra
figyelemmel zárt ülésen tárgyal majd.
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
148/2019. (XII.12.) sz. határozat
A képviselő – testület – a polgármester előterjesztése alapján, a Humán bizottság véleményének
figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2019. évi
rendezvényeiről” tárgyú előterjesztést.
1. A képviselő-testület megismerte és szakmai szempontból elfogadja a Komlói
Bányásznapok programjairól szóló beszámolót, és köszönetét fejezi ki a szervezőknek a
rendezvények sikeres lebonyolításáért.
2. Felkéri egyúttal a Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott
programok megszervezésére és lebonyolítására megbízott vállalkozót, hogy e
programokkal összefüggésben készítsen a 2020. januári rendes képviselő-testületi ülésre
részletes - kiadási és bevételi kimutatást tartalmazó - pénzügyi beszámolót, melyet a
képviselő-testület az üzletit titkokra figyelemmel zárt ülésen tárgyal majd.

Határidő:
Felelős:

2020. február 1.
Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Eszperantó téri, Városház téri és a
Sportközpont-Buszpályaudvar közti parkoló területén megrendezett programok
lebonyolításáért az Acona rendezvényszervezőnek. A vállalkozó cég a szerződésben foglalt
feladatokat maradéktalanul teljesítette.

9. sz. napirendi pont
Vezető tisztségviselők jelölése az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba
Előadó: Polics József
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy e napirendi ponthoz több előterjesztés készült és
javasolja, hogy azokat egyben tárgyalja a képviselő-testület, majd személyenként külön
szavazással hozzanak döntést a képviselő-testületi ülés elején említett, eredetileg 8. számú
napirendként tárgyalni javasolt „A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottságának megválasztása” című előterjesztés, az eredetileg 11. számú napirendként
tárgyalni javasolt „A Baranya-Víz Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi
kérdések” című előterjesztés, az eredetileg 25. számú napirendként tárgyalni javasolt „A Komlói
Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és
felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések” című előterjesztés tárgyában. Köszöntötte Mester
Zoltán üzemigazgató urat a Baranya-Víz Zrt. részéről, továbbá Mayerhoff Attila igazgatósági
elnököt a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részéről, továbbá Folkner Károly cégvezető urat a KVG Zrt.
részéről.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a módosító javaslatok pótlólag kerültek kiküldésre.
Bareithné Benke Nikolett közölte, hogy eddig a felügyelő bizottságban és az igazgatóságban is
képviselők voltak a tagok, valamint olyan szakemberek, akik az adott cégnél dolgoztak. A Komlói
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. előterjesztésével kapcsolatban elmondta, nem érti miért van
szükség vezető cserére, milyen indokkal akarják lecserélni a vezetőt és helyettest kinevezni.
2010-ben szerényen és visszafogottan vettük át a szolgálatot, mégsem volt szükség vezető cserére
egy cégnél sem.
2011-ben 24 településen szolgáltattunk 38 munkavállalóval. Jelenleg 44 településen 44
dolgozóval, 55 ezer ember hulladékát szállítjuk. A tavalyi mérleg elfogadása kapcsán idézett egy
rövid részletet a jegyzőkönyvből, melyet Bíró Péter levezető elnök mondott „hangsúlyozta, hogy
a 2018. évet a Dél-kom Kft. sikeresen zárta, amiben nagy szerepe volt a Komlói
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-nek, ezúton is megköszönte a társaság eddig végzett
tevékenységét. Kialakult a munkamegosztás, a költségek forrása rendelkezésre áll, a számlázási
adatbázis is egységesítésre került, naprakész.”
Dr.Barbarics Ildikó a KÖT által javasolt személyekkel kapcsolatban közölte, hogy nyilvánvalóan
a Komló Összeköt Egyesülethez köthetőek, továbbá, hogy nem kíván neveket felsorolni az előző
időszakból, hiszen az mindenképpen méltatlan lenne.

A Fűtőerőmű Zrt. vezetői pozíciójával kapcsolatban elmondta, hogy erre a vezetői pozícióra soha
nem történt pályázati kiírás. Folkner Károlynak 2019. december 31-el lejárt a megbízása.
Javaslatuk szerint ezt a megbízást nem hosszabbítanák meg, hanem pályázatot írnak ki e pozíció
betöltésére. Természetesen Folkner Károlynak is lehetősége van pályázat benyújtására, nincs ettől
eltiltva. A cél, hogy a beérkezett pályázatokból a legmegfelelőbb vezetőt válasszák ki, melyhez
javaslataikat megtették.
Bareithné Benke Nikolett a Baranya-Víz Zrt. Felügyelői bizottsági tagságával kapcsolatban
kérdezte Dr. Barbarics Ildikótól, hogy - a felügyelő bizottságnak mindenhol a polgármesterek a
tagjai - , miért személye lett jelölve erre a tagságra?
Dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy tévedésben van képviselőtársa. Nincs ezzel semmi probléma
véleménye szerint, Mohácson sem a polgármester lett a felügyelőbizottsági tag.
Bareithné Benke Nikolett a Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatban
elmondta, hogy véleményük szerint nem szerencsés és bizonyos szempontból káros is, hogy egy
olyan munkavállaló végezze ezt a feladatot, aki nem rendelkezik az adatok és iratok, illetve az
ebből adódó folyamatok áttekintéséhez szükséges minimális ismeretekkel és végzettséggel,
továbbá a jelölt jelenleg folytatott szakszervezeti elnöki tevékenységével sem tartjuk
összeegyeztethetőnek.
A munkavállalói küldötteket először akkor kell megválasztani, amikor a társaság legfőbb szerve
annak az üzleti évnek beszámolóját tárgyalja, amelyben az éves átlagos munkavállalói létszám
elérte a 200 főt. A Komlói Fűtőerőmű Zrt-ben ezt nem érte el a munkavállalók létszáma, tehát nem
volna kötelező munkavállalói küldöttet delegálni (az eddigi gyakorlat is a fenti ismeretekkel
rendelkező munkavállalókat helyezte előnybe). A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli
a munkavállalók sorából a gazdasági szakszervezetek vélemények figyelembevételével. Szeretné
tudni, ez megtörtént-e? Módosító indítványban javasolják, hogy Vince György legyen a
felügyelőbizottság tagja.
Dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy a mostani szakszervezeti vezetőt Pintér Tibort nem mint
szakszervezeti vezetőt delegálták, csak jelezték az ő titulusát; és adott esetben indokolt is lehet.
Közölte, sorolhatna neveket az előző időszakból, hogy ki milyen szakértelemmel rendelkezett a
hasonló pozíciók betöltésénél, de nem teszi.
A polgármester elmondta, hogy a megbízatások mindig a ciklus végéhez lettek igazítva. Éppen
azért, hogy az esetleges új összetételű testületek ne kerüljenek kellemetlen helyzetbe, ezt az előző
időszakban nem tapasztalták. Ennek figyelembevételével a KVG Zrt-nél módosító javaslatot tesz,
mely alapján a pályázat lebonyolításáig legyen megbízva a mostani cégvezető a feladatok
ellátásával.
Elmondta, hogy Pintér urat nem ismeri, de mint volt szakszervezeti vezető, személyét nem tartja
szerencsés döntésnek e feladatnak az ellátására.
A javaslat, amit a képviselő-testület elé terjesztettem 10 jelöltből 6 jelölt a Komló Összeköt
Egyesületből tevődik ki, 4 jelölt pedig a Fidesz KDNP-ből, ez a mandátum szerzési arány.
Más hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a kapcsolatos határozati javaslatot, melyet a

képviselő-testület a módosítással egységes szavazással minősített többséggel, 7 igen, 5 nem
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
149/2019. (XII.12.) sz. határozat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági
tagjainak megválasztásával kapcsolatos előterjesztést.
1. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 2019. december 11-én meghozott, jelen
határozat mellékletét képező határozatát tudomásul veszi.

Határidő:
Felelős:

2020. február 1.
Polics József polgármester

A polgármester a 11. sz. napirendi ponttal kapcsolatban szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen, 5 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
150/2019. (XII.12.) sz. határozat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
véleménye alapján – megvitatta a Baranya-Víz Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő
személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztést.
1. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság döntését az 1. sz. mellékletben foglalt
tartalommal tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2020. február 1.
Polics József polgármester
Csollák István vezérigazgató

A 25. napirendi ponttal kapcsolatban más hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, hogy a pályázat lebonyolításáig a KVG ZRt.-nél
legyen megbízva a mostani cégvezető, Folkner Károly a feladatok ellátásával, melyet a
képviselő-testület 5 igen, 7 nem szavazattal nem fogadott el.
Szavazásra bocsátotta továbbá, hogy Szeitz Gábor helyett Folkner Károly legyen megbízva a
feladatok ellátásával , melyet a képviselő-testület 5 igen, 7 nem szavazattal nem fogadott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a KÖT által módosított határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 7 igen, 5 nem szavazattal a módosításokkal egységesen elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:

151/2019. (XII.12.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdésekkel kapcsolatos
előterjesztést.
1. A képviselő-testület 2019. december 31. napja és 2024. december 31. napja közötti
időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának tagjává választja Mayerhoff Attila
7300 Komló, Iskola utca 36. szám alatti lakost, Ferenczy Tamás 7300 Komló, Május 1. u.
8. alatti lakos és Jégl Zoltán 7300 Komló, Mecsekfalu völgy 55. alatti lakost azzal, hogy a
tagok számára bruttó 80.000,- Ft/hó, a megválasztandó elnök számára bruttó
150.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.
2. A Képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének a korábbi
igazgatósági elnököt, Mayerhoff Attilát javasolja változatlan javadalmazás mellett. Felkéri
az igazgatósági elnököt, hogy az igazgatóságban az alapító álláspontját képviselje.
3. A képviselő-testület 2019. december 31. napja és 2024. december 31. napja közötti
időszakra a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságának tagjává Imre Ferenc 7300.
Komló, Kossuth L.u. 111. III/10. szám alatti lakos, Mátyás János 7300. Komló, Viola u.
9. szám alatti lakos és Pintér Tibor 7300 Komló, Hegyhát u. 8. szám alatti lakost választja
azzal, hogy a tagok számára bruttó 48500,-Ft/hó tiszteletdíjat, míg a megválasztandó elnök
számára bruttó 60.000,-Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.
4. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Folkner Károly cégvezető jogviszonya 2019.
december 31-ével megszűnik. A képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt.
igazgatóságának elnökét, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésén
kezdeményezze a cégvezetői pozícióra pályázat kiírását olymódon, hogy annak tartalma a
képviselő-testület 2020. januári rendes ülésén megtárgyalható legyen. Az új cégvezető
megválasztásáig terjedő átmeneti időszakra Szeitz Gábor műszaki igazgató cégvezetői
megbízását javasolja változatlan javadalmazási kondíciók mellett.
5. A Képviselő-testület felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlésén kezdeményezze és szavazatával támogassa
Mayerhoff Attila és Ferenczy Tamás igazgatósági taggá választását 2023. december 31.
napjáig. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a harmadik igazgatót a DÉL-KOM
Nonprofit Kft. mint kisebbségi részvényes jelöli. Felügyelőbizottsági taggá Elter Erika,
Hidegkuti Szabolcs és Perleczky Boglárka megválasztását javasolja. Valamennyi
tisztségviselő esetében javasolja, hogy változatlan javadalmazási feltételek mellett lássák el
feladatukat.
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóság tagjai
megbízásának ügyében az önkormányzat képviseletében teljeskörűen járjon el, továbbá a
társaság alapszabályának szükséges módosítása és cégbíróságon történő átvezetése iránt
intézkedjen.

7. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaságok ügyvezetését tájékoztassa.
8. Felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések miatt szükségessé váló alapítói határozat
kibocsátásra.
9. Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának
cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

2020. február 1.
Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke
10. sz. napirend

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme
Előadó: Polics József
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozzza:

152/2019. (XII.12.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság javaslatának figyelembevételével – a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére
nyújtandó 3 M Ft tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta.
1.

A képviselő-testület 3.000.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Komló-Habilitas
Nonprofit Közhasznú Kft. részére. A folyósítás időpontját 2020. január 6-ben, a
visszafizetés határidejét 2020. december 30-ában állapítja meg.

2.

A folyósítás feltétele, hogy a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. a jelenleg
önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását 2019. december 27-ig
maradéktalanul rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig
jóvá kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.

3.

Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására.
Határidő:

2020. január 6. – folyósítás
2020. december 30. – visszafizetés

Felelős:
4.

Polics József polgármester

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása során az
előirányzatokat szerepeltesse.
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
11. sz. napirend

Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme
Előadó: Polics József
A polgármester köszöntötte Feuerstaller Terézia igazgatósági elnököt.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
tárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
153/2019. (XII.12.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság javaslatának figyelembevételével – a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (7300
Komló, Kossuth Lajos u. 19.) részére nyújtandó 1,5 M Ft tagi kölcsönről szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.

A képviselő-testület 1.500.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Komlói
Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) részére. A
folyósítás időpontját 2020. január 6-ban, a visszafizetés határidejét 2020. december
30-ában állapítja meg.

2.

A folyósítás feltétele, hogy a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet a jelenleg
önkormányzatunk felé fennálló tagi kölcsön tartozását 2019. december 27-ig
maradéktalanul rendezze azzal, hogy a visszafizetett összegnek ténylegesen e határnapig
jóvá kell íródnia önkormányzatunk költségvetési elszámolási számláján.

3.

Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

4.

2020. január 6. – folyósítás
2020. december 30. – visszafizetés
Polics József polgármester

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása során az
előirányzatokat szerepeltesse.

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
12. sz. napirend
A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos 45/2019. (IV.25.) sz. határozat
módosítása
Előadó: Polics József
A polgármester köszöntötte Mester Zoltán üzemigazgató urat. Tájékoztatta a megjelenteket arról,
hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
154/2019. (XII.12.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű
bérleti díj felhasználásával kapcsolatos előterjesztést és a 45/2019.(IV.25.) számú határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület a 2. számú mellékletben felsorolt víziközmű rekonstrukciós
munkáknak a tárgyévi, illetve jövő évi megvalósítását jóváhagyja nettó
74.110.817,- Ft + ÁFA, bruttó 94.120.738,- Ft összköltséggel az alábbiak szerint:
a 2018. évi víziközmű bérleti díj terhére: nettó 42.180.037,- Ft-ot
a 2019. évi víziközmű bérleti díj terhére: nettó 18.441.780,- Ft-ot
a Komló, Kossuth L. u. 1-től a Templom térig ivóvíz rekonstrukció
kivitelezési munkáira elnyert nettó 13.489.000,- Ft-ot
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó
szerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja azzal a feltétellel, hogy
amelyik rekonstrukció esetében a pénzügyi forrás biztosítása részben a 2019. évi
bérleti díj terhére történik, ott a 2019. évi bérleti díj terhére történő pénzügyi
teljesítés/részteljesítés határideje 2020. március 31.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Polics József polgármester

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő
módosításakor, illetve a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása során a
víziközmű bérleti díjjal kapcsolatos előirányzat változások átvezetéséről
intézkedjen.

Határidő:
Felelős:

2020. március 20.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. A Képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt.-t, hogy a jóváhagyott
rekonstrukciós munkáknak a Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetéséről
intézkedjen és a módosított Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal felé küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
Csollák István vezérigazgató
13. sz. napirend

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált
megválasztása
Előadó: Polics József
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
elnökének előterjesztése pótlólag került kiküldésre. A bizottság döntéséről Dr. Barbarics Ildikó
elnököt kérdezte.
Barbarics Ildikó elmondta, hogy a bizottság a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába Jégl Zoltánt delegálta és az ott meghatározott feladatok elvégzésével
felhatalmazta, hogy a társulási üléseket összehívja, a szavazásokat lebonyolítsa.
Bareithné Benke Nikolett elmondta, hogy 9 éve Polics József polgármester tölti be a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökének posztját. Az
egyeztetéseken, az alakuló ülésen megállapodtak a KÖT-tel, hogy Polics József lesz az elnök,
valamint arról is, hogy kik lesznek az alelnökök. Módosító indítványként javasolta, hogy Polics
József képviselje az önkormányzatot a Társulás Tanácsában, hiszen a Társulás Tanácsának minden
tagja polgármester.
Barbarics Ildikó elmondta, hogy nem született megállapodás az egyeztetéseken, a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kapcsolatban kifejezetten nem is tárgyaltunk az
egyeztetések során. Nem vitatottan a Társulás Tanácsában a különböző önkormányzatokat a
polgármesterek képviselik, de az önkormányzati törvény és a társulási megállapodás is lehetőséget
ad arra, hogy képviselő, delegált járjon el az önkormányzat képviseletében. A Társulás jelenlegi
SZMSZ-e, amely nem ezt tartalmazza, a jogszabállyal ellentétes, azt mindenféleképpen módosítani
kell. Közölte, fenntartják korábbi indítványukat.
Bareithné Benke Nikolett közölte, hogy az egyeztetésen volt szó róla, és még az alelnököket is
megnevezték, Csörnyei Lászlót és Szeledi Katalint.
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a tárgyalások során volt szó erről, még az
alelnökök személyét is megnevezték, bár megállapodás nem született.
A jelenlegi Társulási Megállapodás úgy rendelkezik, hogy a polgármesterek képviselik a

tagönkormányzatot a Társulás Tanácsában. Ez ellentétes azzal, amit Komló Összeköt Egyesület
javasol. Lehetséges, hogy emiatt kell majd módosítani az SZMSZ-t és a Társulási Megállapodást.
Az alakuló ülésen lekerült a napirendek közül a Társulás Tanácsának elnökére vonatkozó
előterjesztés, figyelembe véve az Önök konstruktív, előremutató, a működést abszolút nem
befolyásoló javaslatát, ami lehet, hogy törvényes, sőt biztos, de nem tartom logikusnak és
ésszerűnek.
Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy Jégl Zoltán helyett Polics József képviselje az
önkormányzatot a Társulás Tanácsában, melyet a képviselő-testület 5 igen, 6 nem szavazattal nem
fogadott el.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot 7 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
155/2019. (XII.12.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
előterjesztésében megtárgyalta a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába delegált tag megválasztása” című napirendet.
A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Jégl Zoltánt delegálja.
A Képviselő-testület felkéri a delegált tagot, hogy a székhelytelepülés képviselő-testületének
képviseletében eljárva a Társulási Tanács ülését összehívja.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a delegáltat, hogy a társulási tanács elnökévé Komló
Város Önkormányzat képviseletében saját személyére szavazzon és tegyen javaslatot az alelnökök
megválasztására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a delegáltat, hogy az alelnökök személyére a társulás tagjainak
véleményét figyelembe véve tegyen javaslatot, szavazzon a Képviselő-testület utólagos
jóváhagyása mellett.
14. sz. napirend
Bocskai utca 7777/2. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Előadó: Polics József
A polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
tárgyalta, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
156/2019. (XII.12.) sz. határozata
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
javaslata alapján megtárgyalta a „Bocskai utcai 7777/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása” című
előterjesztést.
1. A képviselő-testület a 7777/2 hrsz-ú ingatlant a szabályozási tervnek megfelelően belterületbe
vonja.
2. A belterületbe vonással kapcsolatos mindennemű költség Istovicsné Kőműves Gabriellát és
Istovics Ferencet (Komló, Bocskai u. 56.) terheli.
3. Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a belterületbe vonási kérelem földhivatalhoz történő
benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Zobáki út 0290/3. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Előadó: Polics József
A polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
tárgyalta, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
157/2019. (XII.12.) sz. határozata
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
javaslata alapján megtárgyalta a „Zobáki út 0290/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása” című
előterjesztést.
4. A képviselő-testület a 0290/3 hrsz-ú ingatlant a szabályozási tervnek megfelelően belterületbe
vonja, azzal hogy az ingatlanból a szabályozási terv által közútnak jelölt területet le kell
választani és önálló helyrajzi számmal kell ellátni.
5. A belterületbe vonással kapcsolatos mindennemű költség egyetemlegesen Schwarcz Zoltán és
Schwarczné János Mária (Komló, Zobáki út 14/a.) tulajdonosokat, valamint Schwarcz Bálint

(Komló, Zobáki út 14/a.) és Schwarcz Kitti (Komló, Nagyszántó u. 8.) leendő tulajdonosokat
terheli.
6. Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a belterületbe vonási kérelem földhivatalhoz történő
benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Krisztina u. 14. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége
Előadó: Polics József
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
158/2019. (XII.12.) sz. határozata
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
javaslata alapján – megtárgyalta a Krisztina u. 14. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettségére
vonatkozó előterjesztést.
1. A képviselő-testület a Krisztina u. 14. sz. alatti 1976/123 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában előírt
határidőket az alábbiak szerint állapítja meg:
A tulajdonosnak be kell jelentenie az építési szándékot 2020. április 30-ig.
A tulajdonosnak meg kell kezdenie az építkezést 2020. október 30-ig.
A tulajdonosnak az építkezést be kell fejeznie és a használatbavételi engedélyt meg kell
szereznie az eredetileg vállalt határidőben, azaz 2023. június 30-ig.
A tulajdoni lapra az építkezés megkezdésének biztosítására a III/3. sorszám alatt bejegyzett
„visszavásárlási jog” határidejét, illetve a III/4. sorszám alatt bejegyzett „elidegenítési és terhelési
tilalom a visszavásárlási jog biztosítására” határidejét 2020. november 23-ról 2021. október 30-ra
módosítja.
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:

2020. január 15.

Felelős:

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester
15. sz. napirend

Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat
kiírásáról
Előadó: Polics József
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Humán Bizottság módosító javaslata pótlólag
került kiküldésre. A határozat javaslat 3. pontja tartalmazza, hogy amennyiben nem történik
eredményes alpolgármester választás – ez nem történt meg – úgy az alpolgármester helyett más
települési képviselőt szükséges kijelölni a javaslat előkészítésében való közreműködésre.
Javasolta, hogy ez a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnöke vezetésével történjen meg,
úgy hogy a másik két bizottság elnöke még tagja a munkacsoportnak, továbbá Pálfi László helyett
Bareithné Benke Nikolettet javasolta.
Jégl Zoltán közölte, hogy a másik javaslatuk az volt, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontjának
dátuma lehet 2019. december 31. napja és értelemszerűen mivel a bizottsághoz 2020. január 15-ig
érkeznek be a pályázatok és azokat még el kell bírálni, ezért a határozati javaslat 3. pontjának
határideje nem lehet 2019. december 31. napja.
A polgármester közölte, hogy a kiosztott határozati javaslathoz képest a 3. pontban a Jogi,
ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnöke szerepeljen az alpolgármester helyett a munkacsoport
vezetőjeként , és a további bizottságok elnökei, valamint a Fidesz-KDNP frakció vezetője
legyenek. Így 4 tagú lesz a munkacsoport.
Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással egységesen, melyet a
képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

159/2019. (XII.12.) sz. határozata
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság véleményének
figyelembevétele mellett – megtárgyalta a „Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati
támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról” című előterjesztést.
1.) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek támogatására az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal pályázatot ír ki.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás megjelentetéséről,
valamint közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Polics József polgármester
3.) A képviselő-testület felkéri a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökének vezetésével
Bareithné Benke Nikolett települési képviselőt, hogy a beérkező támogatási kérelmek alapján
készítsen javaslatot a nem költségvetési szervek keretösszegének felosztására.
Amennyiben nem történik eredményes alpolgármester választás, úgy az alpolgármester helyett
más települési képviselőt szükséges kijelölni a javaslat elkészítésében való közreműködésre.
Határidő: 2020. márciusi rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: Polics József polgármester
16. sz. napirend
2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató
Előadó: Polics József
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Humán Bizottság és a
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Jégl Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés első sorában történt egy dátum elírás,
melyet már a bizottsági ülésen is jeleztek. Az iktatószám lett elírva, helyesen 137/2019.
Az elmúlt éveket figyelve látható, hogy folyamatosan csökken az ösztöndíjat igénylők száma.
2012-ben még 127 fő volt, ehhez képest idén csak 16 fő. 2015 óta csak „A” típusú pályázatra
jelentkeznek. A bizottsági ülésen keresték az okát, és azt, hogyan lehetne segíteni, hogy többen
jelentkezzenek erre a pályázatra. Remélhetőleg nem azért, mert kevés a tanuló, és emiatt csökken a
létszám. Ennek oka lehet, hogy nem férnek bele a pályázati feltételekben megszabott egy főre jutó
jövedelem határba, bár ez a jövedelem határ tavalyi évben kitolódott, pontosan emiatt. Továbbra is
keressük az okokat és segíteni próbálunk, hogy jövőre több legyen a jelentkező a pályázatra.
A polgármester megerősítette, hogy valóban elírás történt az iktatószám tekintetében, ez
természetesen javításra kerül.
Tavalyi évben kitolták a jövedelemhatárt, ezzel is egyfajta segítséget nyújtva a pályázatra
jelentkezőknek, mindennek ellenére nem növekedett a jelentkezők száma. Amennyiben bármilyen
javaslat merülne fel a pályázattal kapcsolatban, javasolta, terjesszék elő a képviselő-testület elé.
Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
160/2019. (XII.12.) sz. határozat
A Képviselő-testület, – a polgármester előterjesztésében és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság, valamint a Humán bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2020.
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató című
előterjesztést.

1.) A Képviselő-testület elfogadja az alábbi táblázatban foglalt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében megállapításra került támogatási összeget, és
felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésekor a hallgatók
juttatását az alábbiak alapján vegye figyelembe:
Pályázat típusa

Támogatás
összege

„A” típusú pályázat
„A” típusú pályázat
„A” típusú pályázat
„A” típusú pályázat
Összesen „A” típusú

4.000.4.500.5.000.6.000.-

Beérkezett
pályázatok száma
A 2020. évre
vonatkozóan
6
3
5
2
16

Tervezett 2020. évi
önkormányzati
támogatás összesen:

Támogatás
összege 10
hónapra „A”
típusnál
240.000.135.000.250.000.120.000.745.000..-

745.000.-

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hallgatói támogatások
utalásáról gondoskodjon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltétele szerinti ütemezésnek megfelelően.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Polics József polgármester

17. sz. napirend
2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előadó: Polics József
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a módosításra tett javaslatot.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzési terv módosítására tett javaslatot, melyet a
képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

161/2019. (XII.12.) sz. határozat
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
véleménye alapján - megtárgyalta a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítására tett
javaslatot.
1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő módosított belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a
pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.
Határidő:
Felelős:

2019. évi zárszámadási rendelet elfogadása
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
18. sz. napirend

Belső ellenőrzési terv 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai terv
Előadó: Polics József
Polics József elmondta, hogy az előlterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzési tervet és a stratégiai tervet, melyet a képviselő-testület 12
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
162/2019. (XII.12.) sz. határozat
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
véleménye alapján - megtárgyalta a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2020-2023. évekre
vonatkozó stratégiai tervet.
1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési
terveket jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés 3. és 4. számú mellékletében szereplő ellenőrzési
terveket megismerte, azok tartalmával egyetért azzal, hogy azok végrehajtásáról a pénzügyi
zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek.
Határidő:
Felelős:

a 2020. évi pénzügyi zárszámadással egyidejűleg
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

19. sz. napirend
Kazinczy u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás kéményfelújítása
Előadó: Polics József
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta, továbbá, hogy ennek a beruházásnak
megvalósításánál egy kis plusz pénzügyi forrásra van szükség.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
163/2019. (XII.12.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Kazinczy
u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás kéményfelújítása” tárgyú előterjesztést.
1) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az „Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági
felülvizsgálata” című előirányzat sorról 329.480,- Ft kerüljön átcsoportosításra az
„Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása” című előirányzat sorra.
2)

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr Vaskó Ernő címzettes főjegyző
20.sz. napirend

A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
támogatói döntése
Előadó: Polics József polgármester
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Humán Bizottság és a
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

164/2019. (XII.12.) sz. határozat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság és a humán bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta „A Közösségek
Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatói döntése.” tárgyú
előterjesztést.
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 7300 Komló, 48-as tér 1. szám alatti
Közösségek Háza intézményegység korszerűsítésével kapcsolatos pályázat során br.
1.557.000.-Ft összegű támogatást nyert el. A br. 2.800.000.-Ft önerő 2020. évi költségvetés
terhére történő biztosítása mellett támogatja a csökkentett műszaki tartalom megvalósítását
összesen br. 4.357.000.-Ft értékben.
2. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása során az
előirányzatok szerepeltetéséről gondoskodjon.
Határidő:

2020. február 28.
2020. december 31.

(költségvetés tervezésre)
(megvalósításra)

Felelős:

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázathoz
kapcsolódó beszerzési eljárások megindítására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
dr. Müller József aljegyző
21. sz. napirend

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú, „Barnamezős területek rehabilitációja
Komlón” című projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása
Előadó: Polics József polgármester
A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy ennél a beruházásnál a fürdőépület felújításáról
van szó, továbbá arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Barbarics Ildikó közölte, hogy az előterjesztés kapcsán a Komló Összeköt Egyesület is
tájékozódott, vállalkozókkal, valamint polgármester úrral is több egyeztetést folytattak, melynek
eredménye, hogy támogatják az előterjesztést. Fontosnak tartják, hogy a Megyei Közgyűlés által
megigényelt támogatás folyamatban van, bíznak annak sikerében.
Polics József felhívta a figyelmet arra, hogy közel 76 millió forintos többletigényről van szó. A
Baranya Megyei Közgyűlés a benyújtott kérelem alapján döntött ennek támogatásról.

Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
165/2019. (XII.12.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a
„TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja
Komlón” c. projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása” tárgyú előterjesztést.
1) A Képviselő-testület a projekt főösszegét a beérkezett ajánlatok figyelembevételével
összesen bruttó 384.189.090,-Ft összegben hagyja jóvá a projekten belüli átcsoportosítás
jóváhagyása esetén. Ebből a megvalósítandó építési beruházás összege bruttó
355.015.705,-Ft.
2) A projekt forrásszerkezetét az alábbi tételek alkotják:
Projekt összköltsége:
384.189.090,-Ft
Támogatás összege:
299.999.960,-Ft
Önerő:
8.500.000.-Ft
Többlet finanszírozási igény:
75.689.130,-Ft
3) A Képviselő-testület egyetért a pályázathoz kapcsolódó – és az építési költség 30 %-át meg
nem haladó – bruttó 75.689.130,-Ft összegű többlettámogatási kérelem benyújtásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelem elbírálásáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő:
Felelős:

elbírálást követő rendes testületi ülés időpontja
Polics József polgármester

4) A többlettámogatási igény elutasítása vagy részbeni jóváhagyása esetén a
Képviselő-testület a projektben foglalt műszaki tartalom megvalósításához legfeljebb
bruttó 75.689.130,-Ft többletforrást biztosít a 2020. évi költségvetés terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 2020. évi költségvetési
rendelet összeállítása során gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020 február 28.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
22. sz. napirend

Önerő biztosítása a Komló Városi Sportközpont fejlesztéshez
Előadó: Polics József

A polgármester köszöntötte Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt. Tájékoztatta a megjelenteket,
hogy az előterjesztést a Humán Bizottság és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
tárgyalta, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
dr. Barbarics Ildikó közölte, hogy a Komló Összeköt Egyesület ezen pályázattal kapcsolatban is
egyeztetett, Szigeti Szabolccsal, kaptak tájékoztató anyagokat és az anyag megismerése kapcsán,
továbbá az egyeztetések eredményeképpen támogatják a határozati javaslatot.
Jégl Zoltán elmondta, hogy a Humán Bizottság is örömmel fogadta azt a hírt, hogy a Városi
Sportközpont ennek a sikeres pályázatnak eredményeként újra műszaki fejlesztésen megy
keresztül. A pályázat benyújtásakor a költségvetése szerény volt, de eltelt több mint másfél év és
így 87 millió forintra növekedett ez az összeg 70% támogatás, 30% önrész egy picit nagyobb
vállalást jelent, de örömmel vették tudomásul, hogy a Fűtőerőmű Zrt. fejlesztési pénzeszköz
átadással tud ezen segíteni és azt is, hogy a Hőközpont kialakítására kerül sor, és az elvégzendő
műszaki munkák során veszteségcsökkentés, hibalehetőség csökkentése lehet. A bizottság
támogatja az előterjesztést.
A polgármester elmondta, hogy valójában a Kézilabda Szövetségtől kapják a támogatást, a
Kézilabda Szövetség elnöke: Kocsis Máté úr.
Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
166/2019. (XII.12.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság, valamint a Humán bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Sportközpont
fejlesztéséről, illetve kapcsolódó önerő biztosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
1.

A képviselő-testület egyetért a Komló Városi Sportközpont vizesblokkjainak, öltözőinek és
hőközpontjának felújításával bruttó 87.367.205,-Ft összköltség mellett.

2.

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a felújításra a Komló Sport Kft. által a Magyar
Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat keretében kerüljön sor.

3.

A képviselő-testület támogatja, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020. évi költségvetése
terhére bruttó 4.862.967,-Ft fejlesztési célú pénzeszközzel járuljon hozzá az önerő
biztosításához.

4.

A képviselő-testület a 3./ pont szerinti önerő felett biztosítandó bruttó 21.347.195,-Ft
összegű önkormányzati önerőt fejlesztési célú pénzeszköz-átadás formájában 2020. évi
költségvetése terhére biztosítja a Komló Sport Kft-nek azzal, hogy egyúttal vállalja, hogy a
Komló Sport Kft. és a Magyar Kézilabda Szövetség között létrejött megállapodás
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül azt átutalja a Kft-nek.

Határidő:
Felelős:

2020. január
Polics József polgármester
Mayerhoff Attila Fűtőerőmű Zrt. igazgatóság elnöke
Szigeti Szabolcs Komló Sport Kft. ügyvezető
23. sz. napirend

INTERPELLÁCIÓK
BEJELENTÉSEK
Polics József közölte, hogy hozzá interpellációs kérdések nem érkeztek.
Kérdezte a megjelenteket, van-e valakinek bejelentenivalója?
dr. Szakács László köszöntötte a képviselő-testület tagjait, megköszönte részvételüket. Elmondta,
hisz a város érdekében történő együttműködésben, azonban erre nyitottnak is kell lenni. Azoknál
az előterjesztéseknél, ahol nem volt személyi kérdés, ott mindenhol 12 igen szavazat született, ahol
a város életét befolyásoló olyan döntés volt, amely bármilyen szakmai kompetenciát, hozzáértést,
lelkesedést kíván, abban mindenhol egyhangúan 12 igen szavazat volt.
A vitákban nem vett részt, de köszöni mindenkinek az építő véleményét. Mindenkinek
együttműködő,konstruktív, kooperatív gondolkodást kívánt.
A polgármester hozzáfűzte, hogy valóban a személyi kérdések a vitás kérdések, ezeket úgy kell
kezelni, ahogy egy normál demokráciában elvárható.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a következő testületi ülés december 19. helyett december 18-án
14.00 órakor lesz.
Kispál László elmondta, hogy a „barna mezős beruházásokkal” kért tájékoztatást kérné
kiegészíteni az elmúlt évek tervezői és energetikai kimutatását a komlói beruházások kapcsán,
kérné még mellékelni és kapja meg a Pénzügyi, gazdasági és ellenőrzési bizottság a következő
ülésére.
dr. Barbarics Ildikó az adventi készülődés jegyében elmondta, hogy neki jutott az a
megtiszteltetés, hogy a Komlói Munkáskórus nevében itt, a személyesen jelenlévőket is
meghívjam a holnapi napon 18 órakor a komlói katolikus templomban tartandó adventi
koncertjére.
Gerencsér Ágnes elmondta, hogy a holnapi napon kerül sor a körtvélyesi karácsonyi ünnepségre,
melyet a részönkormányzat szervez és melyre mindenkit szeretettel várnak.
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket a beruházásokkal kapcsolatban arról, hogy külön szóbeli
tájékoztatás történt, továbbá írásban is tájékoztatatva lettek, mindent közbeszerzési eljárással
bonyolítottak, közbeszerzési szakértők igénybevételével.
Más bejelentés, kérdés nem volt.
A következő napirendi pontok tárgyalására az Mötv. szerint zárt ülésen kerül sor.

A polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
17:44 perckor a nyílt képviselő-testületi ülést bezárta.
K.m.f.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

