
 
 
 

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

         2015. június 4-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 14 fő képviselő, Mink Ernő később érkezik. A képviselő-testületi ülést 
13 óra 02 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése 
hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Napirend felvételére tett javaslatot: 29. napirendként javasolta felvenni és szóbeli előterjesztés 
alapján tárgyalni a „KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) épületenergetikai korszerűsítésével 
kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 8/2013. (I. 21.) sz. határozat 
módosítása” tárgyú előterjesztést (a határozati javaslat kiküldésre került). Javasolta továbbá az 
utolsó két – zárt ülésen tárgyalt – napirendi pont felcserélését. A további napirendek 
sorszámozása értelemszerűen változik. 
A 10-14., a 15-18., a 21-23., valamint a 26-28. számú napirendi pontok együttes tárgyalását is 
javasolta, természetesen külön-külön szavazással.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott. 
 
 
 
A képviselő-testületi ülés megkezdése előtt oklevelek átadására került sor. 
 
Polgármesteri dicsérő oklevélben részesült: 
 

1. LASSAN ZOLTÁN (PONGÓ) a hosszú távú edzés Guiness-rekordjának felállításáért. 
 

Oklevelet kapott: 
 

2. MOLNÁR FANNI  a hosszú távú edzés kategóriájában elért 30:00 órás edzés 
elismeréseként. 

 

3. BUZSÁKI VANESSZA a hosszú távú edzés kategóriájában elért 26:30 órás edzés 
elismeréseként. 

 

4. RAPPÁL KOPPÁNY a hosszú távú edzés kategóriájában elért 24:05 órás edzés 
elismeréseként. 

 
 
 
 



 
1. sz. napirend 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 

Polics József: Pótlólag kiküldésre került a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos 
együttműködési megállapodás eredeti, a képviselő-testület által elfogadott szövege, valamint a 
Baranya-Megyei Rendőr-főkapitányság javaslataival módosított verzió. Láthatóan technikai 
jellegű módosítások átvezetésére kerülne sor. Kérte, hogy ebben a formában fogadja el az 
együttműködési megállapodást a testület, a határozati javaslatot javasolta egy újabb francia 
bekezdéssel kiegészíteni: 
A képviselő-testület tudomásul veszi: … 

−  „a térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatos együttműködési megállapodásnak a Baranya 
Megyei Rendőr-főkapitányság által tett kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét.” 

 
Jégl Zoltán a kórház átszervezéséről érdeklődött. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  a mecsekjánosi kastély fejlesztési terveiről, a kórház adósságállományával 
és átszervezésével kapcsolatban kért tájékoztatást.  
 
Hegedüs Norbert szerint a térfigyelés egyre komolyabb szerepet kap Komlón. Érdeklődött az új 
kamerák felszereléséről. 
 
Polics József szerint a kormány az elmúlt 5 évben már bebizonyította, hogy megfontoltan hozza 
meg intézkedéseit, Varga Mihály miniszter úrral együtt felkészülten fogja a feladatot ellátni. 
Korábban erről a kérdésről is egyeztetett Czomba Sándor államtitkár úrral, nem lát aggodalmat e 
vonatkozásban.  
A kastélynál folyamatos egyeztetések folynak, várják a pályázatok kiírását, a felújítási program 
készül, melyben jelentős szerepet vállalna az új tulajdonos is. Folyik az egyeztetés a környező 
telek-tulajdonosokkal a területek hatékony felhasználása, ill. az elképzelt és meglévő funkció, az 
ott lévő szolgáltatások összehangolása és igénybevétele területén. A tulajdonos szándéka egy 
rekreációs környezetbe kerülő épület és annak megfelelő rendeltetése. Az eredeti tulajdonosok 
továbbra sem kívánnak részt venni a programban. 
A kórház adósságállományával kapcsolatos forrás megérkezett, mely két gazdasági társaságot 
érint. A Komló-Víz Kft. (Mohács-Víz Zrt.) és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére a kórház március 
31-ig fennálló tartozása kiegyenlítésre kerülhet.  
Zombor Gábor államititkár úrral való beszélgetése alapján kiderült, hogy több városban is 
működik az a konstrukció, miszerint egy kis létszámú szanatórium (vagy más állam által 
fentartott egység) és egy másik egészségügyiintézmény sokkal nagyobb létszámmal 
együttműködik. A jelenlegi törvények alapján a gazdasági integrációra sor kerülhet, de 
valószínűleg 2015. augusztus 1-jénél előbb nem fog megvalósulni.  
A térfigyelőkamera-rendszer üzembehelyezés alatt van, bővítésre akkor lesz alkalom, ha a 
rendszer elkészül. A tavalyi szerződéses munkák (melynek határideje: június 30.) elkészülte után 
tudnak a kenderföldi bővítéssel foglalkozni.  



 
Dr. Makra István Edéné megemlítette, hogy sok pályázat került beadásra, melyek közül alig 
akadt néhány, ami nem volt sikeres.  
Megköszönte a hivatal dolgozóinak az ezzel kapcsolatos emberfeletti munkát, valamint a KASZT 
létrehozásában közreműködők segítségét.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen, 
1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

66/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 
 

− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 
jegyzőkönyvében foglaltakat, 
− az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
− a pályázatok, peres ügyek állásáról szóló beszámolót, 
− a Hulladékudvar bérleti nyilatkozatában foglaltakat, az azzal kapcsolatos tájékoztatást, 
− a Szervezeti és Működési Szabályzat II/A. számú függelékének módosítását, 
− az igazgatási szünetről szóló tájékoztatót, 
− a mobil közbeszerzéssel kapcsolatos tájékoztatót, 
− az intézményi átszervezés véleményezéséről szóló tájékoztatót, 
− a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra kiírt 
pályázatról szóló tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. 
− a térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatos együttműködési megállapodásnak a  
Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság által tett kiegészítésekkel egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson, valamint az 
SZMSZ II/A. függelékén vezettesse át. 
 
Határid ő: 2015. június 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
 



2. sz. napirend 
 
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Folkner Károly cégvezető 
 
Mink Ern ő képviselő megérkezett. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendelet paragrafusainak számozásában 
elírás történt, természetesen a számozás értelemszerűen folyamatos. 
 
Szarka Elemér elmondta, hogy a Gazdasági és Településfejlesztési bizottság az előterjesztést 
tárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolta azzal a módosításal, miszerint a rendelet 16 § 10. 
bekezdése kerüljön törlésre. 
Indoklása: a gyűjtőpontos hulladékszállítással kapcsolatos rendszernél nem várható, hogy alanyi 
jogon mindenki érintett legyen, eltérő a kertek nagysága, eltérőek a használati jogok, sokszor más 
helyekről szállítják oda a hulladékot. A rendszert újra kell gondolni a kerttulajdonosok 
érdekében. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a fent leírtak alapján a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság javaslatával fogadta el a határozati javaslatot. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  örült a javaslatnak, mert véleménye szerint a rendszer ebben a formában 
nem megoldható. Ezt a helyzetet talán úgy lehetne orvosolni, hogy jobban felhívják az emberek 
figyelmét a hulladéklerakó udvar ingyenességére. A szocialista frakció nem javasolta a hiányzó 
összeg ráterhelését a kerttulajdonosokra, ezért egyetértett a két bizottság javaslatával.  
 
 
Polics József szerint a hulladék a kerteknél képződik, melyet el kell szállítani, a költséget pedig 
fizetni kell. Megoldást keresnek a problémára az igazságosság figyelembevételével, melyre 
ötleteket, javaslatokat várnak.  
 
Pista József örömmel értesült az elutasító véleményről. Véleménye szerint a díjfizetéssel 
kapcsolatban nem lenne arányosság, mint ahogy az üresen álló lakások esetében sincs. Akkor 
lenne elégedett, ha a 80%-os alapdíj helyett 20 %-os alapdíjat vezetnének be. Megemlítette, hogy 
a társasházak hulladékszállításával kapcsolatban többször próbálta felvenni a kapcsolatot az 
érintett céggel eredménytelenül.  
 
Dr. Barbarics Ildikó  kérdezte, hogy a magasabb szintű jogszabály miatt veszti hatályát a 19.§, 
valamint a gyűjtőedények mérete, és a díjtételek változatlanok maradnak-e.  
 
Polics József tájékoztatta a testületet, hogy a hulladéklerakási díj 6.000,-Ft/tonna. A 
hulladékszállító gépjárművek megtett kilométere állandó költségnek felel meg, ugyanígy a 
dolgozók létszáma is állandó a megfelelő bérszínvonallal. Az állandó költség 80 %-os, ezért kell 



az üres lakások után 80 %-os díjat fizetni. A rendelet egyértelműen szabályozza, hogyan kell 
igazolni, ha üres a lakás, a változást az egyénnek kell bejelenteni. Az előterjesztés a törvényben 
és jogszabályokban előírt litereket és kedvezményeket tartalmazza. A rezsicsökkentés a 
kimutatott mértékben jelentett kedvezményt a lakásoknál. Komló Város Önkormányzata 
szabályozta a társasházi üres lakások kérdését, jelenleg pedig július 1-től szabályozza a teljes 
rendszert (a törvényi felhatalmazás alapján) az arányosság elveinek figyelembevételével. Az 
önkormányzatnak nincs díjmegállapítási hatásköre, ezt a Magyar Energia Hivatal gyakorolja. 
Jelenleg egy díjrendelet van, miszerint a 2012. júniusihoz képest 4,2 %-os díjcsökkentést kell 
alkalmazni. Családiházas lakóövezetben a 80 literes hulladéktároló edényzet a kötelező a 
korábban megállapított 110 literes edényzet helyett, melyet a 110 literes edényzethez 
arányosítással kell a 80 ill. a 60 literhez képest a díjfizetésben megállapítani. Az üres (nem lakott) 
családiházak esetében sem lesz díjkedvezmény. A VG Zrt. pontos nyilvántartással rendelkezik 
arról, hogy hol található üres lakás, milyenek a szerződéses viszonyok, melyet titoktartási 
kötelezettség aláírása mellett bármikor megtekinthet a képviselő úr. Több példával is magyarázta 
az adott helyzethez kapcsolódó eseteket, pl. a nem lakott lakásban leszerelték a radiátorokat, azért 
hogy ne kelljen fizetni. Elmondta, hogy a társasháznak kell a szemétszállítási és díjfizetési 
kötelezettségeket egyeztetni a VG Zrt-vel.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslatával együtt, melyet a képviselő-testület 13 igen, 2 nem szavazattal elfogadott és 
a következő rendeletet alkotta: 
 

16/2015. (VI.5.) sz. rendelet 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 
kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„4. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Átadóhely: a közterületnek az az ingatlan előtti része (járda vagy úttest), amelyen a 

hulladékgyűjtő edényzet csak az ürítés napján (idején) helyezhető ki az ürítés 
elvégezhetősége céljából.  

2. Hulladék átmeneti tárolása: a szükséges kezelés megtörténtéig a bomló szerves 
anyagot nem tartalmazó hulladék korlátozott ideig - legfeljebb 1 évig - tartó, az ember 



és az élővilág egészségét, illetve a környezetkárosítást kizáró, a környezettől elhatárolt 
módon, megfelelő műszaki védelmi rendszerrel ellátott helyen való elhelyezése, 
amennyiben a hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának lehetősége 
ideiglenesen korlátozott vagy nem áll fenn. Ilyen átmeneti tárolás történhet: 

• Átrakóállomás, 
• Hulladékudvar  

3. Hulladékgyűjtés: a hulladékoknak a keletkezési hely közelében, a környezettől a 
további kezelés által meghatározott elhatárolt módon, korlátozott ideig történő 
felhalmozása és tárolása, amely előkészítési műveleteket is magába foglalhat. 

4. Hulladékszállítás: az összegyűjtött hulladéknak a nem azonos telephelyen lévő 
kezelési helyek között megfelelő szállítójárművel, szállítóeszközzel történő szándékolt 
mozgása, az ember és élővilág egészségét nem veszélyeztető, illetve 
környezetkárosítást kizáró módon. 

5. Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt keletkező más szilárd 
halmazállapotú visszamaradt anyag, mely a külön jogszabályban meghatározott 
előírások szerint veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 

6. Tiszta építési törmelék és föld: a lerakóhelyi takarásra alkalmas, kommunális 
hulladéktól és műanyagoktól és bitumen származékoktól mentes építmény-bontásból 
származó törmelék, valamint a fenti anyagoktól mentes föld.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A legkisebb kötelezően igénybe veendő gyűjtőedény (fém vagy műanyag) mérete: 
társasház és lakásszövetkezet esetén:   

a) tízemeletes tömblakásos épületekben lépcsőházanként 3 darab 770 literes, 
b) négyemeletes tömblakásos épületeknél 

ba) 14-16 lakásonként egy darab 1100 literes BOBR szabványú edényzet 
biztosítása kötelező, 

bb) 13, illetve ennél kisebb lakásszám esetén 1 db 770 literes hulladékgyűjtő 
edényzet biztosítása kötelező.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A nem lakott családi ház esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére előírt maximális 
méretű gyűjtőedény (60 liter) után kiszámított díjtétel 20 %-kal csökkentett mértékét kell 
megfizetni. 



4. § 
 
A Rendelet 16. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki: 
 
(8) Életvitelszerűen lakás céljára használt üdülőingatlan esetében a díjtétel 

megállapításánál a családi házas ingatlanhasználókra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 

(9) Időlegesen használt üdülőingatlan esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben a természetes személy 
ingatlanhasználó részére előírt maximális méretű gyűjtőedény (80 liter) után 
kiszámított díjtétel 50 %-kal csökkentett mértékét kell megfizetni. 

 
 
 
 
 

5. § 
A Rendelet 

a) 7. §-ában az „az ingatlantulajdonos/használó” szövegrész helyébe, 
b) 8. § (1) bekezdésében az „az ingatlan tulajdonosa/használója” szövegrész helyébe, 
c) 9. § (1) bekezdésében az „a tulajdonos” szövegrész helyébe, 
d) 9. § (4) bekezdésében az „az ingatlantulajdonos, használó” szövegrész helyébe, 
e) 11. § (2) bekezdésében az „az ingatlan tulajdonosa, használója” szövegrész 

helyébe, 
f) 11. § (4) bekezdésében az „a tulajdonos (használó)” szövegrész helyébe, 
g) 18. § (1) bekezdésében az „a tulajdonos” szövegrész helyébe 

az „az igénybevevő” szövegrész lép. 
6. § 

 
Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba. 
 

7. § 
Hatályát veszti a Rendelet 19. §-a. 
 
Komló, 2015. június 4. 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 
 



 
3. sz. napirend 

 
2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orbán Irén  könyvvizsgáló 
 
A könyvvizsgálói vélemény pótlólag került kiküldésre. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

17/2015. (VI.5.) sz. rendelet 
 
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 d./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 8/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. 
§ (1) bekezdésében meghatározott 2015. évi költségvetés fő előirányzata:  
 
a./ bevétel főösszege: 4 994 364 eFt-ra 
b./ kiadás főösszege: 5 386 267 eFt-ra 
módosul 
c./ hiány összege 391 903 eFt 
 
(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló 
város felhalmozási bevételei és kiadásai: 
a./ bevétel főösszege: 769 602 eFt-ra 
b./ kiadás főösszege: 1 161 505 eFt-ra 
módosul 



c./ hiány összege: 391 903 eFt 
 
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló 
város működési bevételei és kiadásai: 
a./ bevétel főösszege: 4 224 762 eFt-ra 
b./ kiadás főösszege:  4 224 762 eFt-ra 
módosul 
 
 
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint 
változnak: 
 
1. személyi jellegű kiadások 1 601 360 eFt 
2. munkaadókat terhelő járulékok 354 189 eFt 
3. dologi jellegű kiadások 1 309 871 eFt 
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás  1 146 505 eFt 
5. speciális támogatások 0 eFt 
6. egyéb kiadások 974 342 eFt 
7.  költségvetési létszámkeret 334 főben állapítja meg 
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát 900 főben állapítja meg. 
 

2. § 
 
(1) A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 332 282 eFt-ra változik.  
 
 - működési céltartalék 332 282 eFt 
 - működési általános tartalék 0 eFt 
 

3. §  
 
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 
 

(2) Az 1. § (4) bekezdés 7. pontja 2015. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
Komló, 2015. június 4. 
 
 
  dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 
 
 



4. sz. napirend 
 
Fűtőerőmű Zrt. ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatai és intézkedési terv 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

67/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ÁSZ ellenőrzése során készült 
jelentést megtárgyalta. 
 
1. Képviselő-testület a jelentés tartalmát megismerte és tudomásul veszi. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
vezérigazgatójának címzett javaslatok 2015. szeptember 15-ig történő végrehajtását. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Polics József polgármester 

Mayerhoff Attila vezérigazgató 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a javadalmazási szabályzatot elfogadását 
követően jelen határozattal együtt küldje meg az ÁSZ-nak tájékoztatásul. 
 
Határid ő:  2015. június 10. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

5. sz. napirend 
 
GESZ gépjármű cseréje 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kiss Béláné  intézményvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

68/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a GESZ gépjármű cseréjéről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület hozzájárul az LJC-584 forgalmi rendszámú Toyota Hiace 

tehergépkocsi értékesítéséhez. A befolyó bevétel a GESZ fejlesztési bevételeként az 
intézmény kiadásainak fedezetére szolgál.  

 
2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a GESZ gépjármű cseréjére tartós bérlet 

formájában kerüljön sor azzal, hogy a bérelt gépkocsi bruttó ára legfeljebb 6.550.000,-Ft.  
 
3. Utasítja az intézményvezetőt a gépjárműcsere lebonyolítására, egyúttal utasítja a jegyzőt, 

hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor a tényleges értékesítési és 
tárgyévi bérleti díj adatok ismeretében az előirányzat-változások átvezetéséről 
gondoskodjon. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Kiss Béláné intézményvezető 
 
 

6. sz. napirend 
 
Nem költségvetési szervi pótigények 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Deák Imre  Komlói Polgárőr Egyesület vezetője 
  Nyers György  Nagycsaládosok Komlói Egyesület vezetője 
  Ordas Miklós  KBSK Kft. ügyvezetője 
  Orsós Ferenc  Belső Tűz Egyesület elnöke 
  Szigeti Szabolcs Komló Sport Kft. ügyvezetője 
 
Polics József tudatta a képviselő-testülettel, hogy az előterjesztés-kiegészítés pótlólag került 
kiküldésre, mely az eredetileg kiküldött határozati javaslat módosítására vonatkozik. 
 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
 



Dr. Barbarics Ildikó  úgy véli, hogy nagyon jelentős összegű pótigényről kell dönteni, ami az 
előző években nem volt jellemző. A Komlói Bányász Sportkör Kft. a Szigetvári 
Takarékszövetkezet felé fennálló fizetési kötelezettségét nem vette figyelembe, amikor az 
igénylését előterjesztette. A Belső Tűz Egyesületnek és a Nagycsaládosok Egyesületének már a 
pályázat benyújtásakor számolni kellett volna a további foglalkoztatásról és a költségvetésben is 
szerepeltetniük kellett volna. Az Országos Polgárőr Nap rendezvényének lebonyolításával 
egyetért. 
 
Polics József: Igen, vannak hibák a rendszerekben, az alapköltségvetésben kellet volna 
szerepeltetniük, de szerencsére az önkormányzat költségvetése tudja fedezni a hiányzó 
költségeket. Reményei szerint a KBSK terhei hamarosan kiegyenlítésre kerülnek. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a 
képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

69/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslatainak figyelembevételével – a nem 
költségvetési szervi pótigényekről szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület a Komlói Polgárőr Egyesületnek 650 eFt, a Komlói Bányász 

Sportkör Kft-nek 1.250 eFt, a Nagycsaládosok Komlói Egyesületének 1.035 eFt, a Belső 
Tűz Egyesületnek 1.534 eFt működési támogatást biztosít a költségvetési rendelet 6.1.1. 
sz. melléklet „befizetési kötelezettségek” rovat terhére.  

 
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
2. A képviselő-testület a tárgyévi TAO források maradéktalan lehívása, illetve a tervezett jövő 

évi fejlesztések előkészítése érdekében 4.200 eFt többlet működési támogatást biztosít 
Komló Sport Kft-nek az 1. pontban megjelölt forrás terhére. 

 
3. A képviselő-testület egyetért a Gagarin Általános Iskola tornacsarnokának 2016. évi 

sportpadozat cseréjével. A megvalósítás költségeire tekintettel a 2016. évi nem 
költségvetési támogatások elbírálása során e célhoz kapcsolódóan 10.500 eFt többlet 
működési támogatást biztosít a Komló Sport Kft-nek. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a többlettámogatást a 2016. évi költségvetési rendelet 
összeállításakor szerepeltesse. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős  Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



 
7. sz. napirend 

 
Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület helyiség használatba adási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Orsós Ferenc  elnök 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

70/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület kérelmét. 
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület 
tevékenysége a helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI. 24.) Ökr. sz. rendelet 20. § (3) bekezdés 
c.) pontja szerinti kiemelt társadalmi célnak, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 
törvény 11. §. (13) bekezdés szerinti közfeladatnak minősül, ezért a Komló, Kossuth L. u. 79. sz. 
alatti 487/2/A/3 hrsz-ú üzletsorban lévő 13. számú 50,52 m2 alapterületű helyiséget ingyenesen a 
használatába adja raktározás céljára, az alábbi feltételekkel: 
 

- A helyiség rezsiköltségei a használót terhelik. 

- A használati szerződés határozott időre, 2015. június 15-től 2017. június 14-ig (2 év) 
szól. A helyiségbérleti szerződés ismételten – több alkalommal is – megköthető. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a használati szerződés elkészítéséről. 
Felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. sz. napirend 
 
A Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának 
jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Ordas Miklós  KBSK Kft. ügyvezetője 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

71/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a KOMLÓI 
BÁNYÁSZ Sportkör Kft taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület megismerte és elfogadja a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft 2014. évi 
beszámolóját, egyúttal utólagosan jóváhagyja a társaság 2015. május 26-án tartott taggyűlésén 
hozott 1-2/2015. (V.26.) számú határozatát, valamint a polgármester döntéshozatalok során 
leadott valamennyi szavazatát. 
 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2015. évi eredményéről legkésőbb 2016. június 30. 
napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 
 

Határid ő: értelem szerint, 2016. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Ordas Miklós ügyvezető  

 
 

9. sz. napirend 
 
A tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Csollák István  vezérigazgató 
  Mester Zoltán  üzemigazgató 
  Bogyay László intézményvezető 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
 



Dr. Barbarics Ildikó  szerint nem a megfelelő megoldást találták meg a támogatásra rászorulók 
részére. Módosító javaslata, hogy az előterjesztésből és a határozati javaslat 3. pontjából a „vagy” 
szót töröljék, mivel több választási lehetőséget kínál a rászorulónak. Második javaslata: aki 
befizette az összeget, annak a hátraléka 10.000,- forinttal csökkenjen a szolgáltatónál. 
 
Pista József nem érti, hogyan lehet ekkora összegű tartozásokat felhalmozni. Több céget is 
megemlített példaképpen. Természetesen a rászorulóknak javasolta, hogy fizessék be az összeget 
a támogatás érdekében.  
 
Polics József elmondta, hogy a szociálisan rászorulók problémáját kártyás mérőkkel oldják meg, 
melyet a megállapodás megkötésekor a felek elfogadtak. Az előterjesztésben leírtak alapján 
kevés azon felek száma, akik nem tettek eleget a megállapodásban foglalt kötelezettségüknek. 
Nem lehet kényszeríteni őket a kártyafeltöltésre, ha inkább a közkútról hozzák a vizet, mert az 
nekik ingyen van. Ezen javaslat alapján a szociálisan rászorultak (akik lakhatási támogatásban is 
részesülhetnek) kapnak 10.000,-Ft önkormányzati támogatást, amelyből ha nincs tartozásuk, 
akkor a teljes 10.000,-forintot vízfogyasztásra fordíthatják. Tehát:ha 20.000,- forintot négy hónap 
alatt, vagy egy hónap alatt feltöltött a kártyájára, akkor ennek fejében 10.000,- forintos 
támogatást kap. Ezzel az ösztönző rendszerrel az is cél, hogy a szociálisan rászoruló részére adott 
10.000,- forintos természetbeni juttatás, az önkormányzati többségű tulajdonban lévő gazdasági 
társasághoz kerüljön. Megvizsgálták az összes kártyás vízmérős szerződést, mely vizsgálat 
kiterjedt arra is (havi bontásban), hogy ki, mikor töltött fel és hány köbmétert a kártyájára. Ennek 
alapján készült el az 50 %-os támogatási javaslat. A cél és az eszköz megfelelő, az összeg 
nagysága önkormányzati szinten nem túl nagy, de talán arra ösztönzi az önkormányzati 
bérlakásban lakókat, hogy a hátralévő szeptemberi időszakig tegyenek eleget a 
kötelezettségüknek, így a visszalévő hónapokra 10.000,- forintos támogatást kapnak.  
 
Törvények és jogszabályok határozzák meg díj nemfizetés esetén a jogi lépéseket, a sorrendet, és 
hogy mit nem lehet tenni pl. egy távfűtéses lakásban hátralék keletkezésekor, az ügyvédi díjakat, 
stb. Lehetőség van közokiratba foglalni a megállapodásokat, mely magas költséggel jár, és nem 
fizetés esetén végrehajtás indul.  
 
Dr. Vaskó Ernő magyarázatot adott: Ha két vagy három alkalommal, de legalább 20.000,- forint 
értékben feltöltésre kerül a kártya, akkor járjon a támogatás. 
 
Dr.Vaskó Ernő és Polics József így kérte a képviselő-testülettől elfogadni a határozati javaslat 
3. pontját: 
 

„A képviselő-testület minden olyan önkormányzati bérlő részére, aki kártyás vízmérővel 
rendelkezik, a kártyáját átvette, használja és 2015. szeptember 30-ig legalább 1-4 alkalommal, 
és legalább összesen 20.000.- Ft értékben feltölti, szociális támogatásként egyszeri bruttó 
10.000.- Ft összegű juttatást biztosít a „tulajdonosi mögöttes felelősség biztosítása (bérlakás 
közműhátralék) keret terhére.”  

 
Több hozzászólás nem volt. 
 
 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta dr. Barbarics Ildikó első módosító javaslatát („vagy” szó 
törlése), melyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.  
 
Polics József nem támogatja a második javaslatot, mert az szerepel az első háttérfelelősségi 
megállapodásban.  
 
Majd szavazásra bocsátotta dr. Barbarics Ildikó második módosító javaslatát („csökkenjen a 
hátraléka”), melyet a képviselő-testület 4 igen, 11 nem szavazattal elutasított. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, a 3. pontban „1-4 alkalommal” szöveggel 
kiegészítve és a „vagy” szó törlésével , melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

72/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Szociális 
és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a tulajdonosi 
háttérfelelősségből fakadó kötelezettségekkel kapcsolatos előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a 94/2014. (VIII.14.) sz. határozata alapján 
megkötött megállapodások jelentős részét az érintettek lehetőségeikhez és 
körülményeikhez mérten megfelelő módon teljesítik. 

 
2.) Fentiek alapján a képviselő-testület a megállapodások végrehajtásának érdekében jelen 

határozatban foglaltak szerint tovább kívánja ösztönözni az érintetteket. 
 

3.) A képviselő-testület minden olyan önkormányzati bérlő részére, aki kártyás vízmérővel 
rendelkezik, a kártyáját átvette, használja és 2015. szeptember 30-ig legalább 1-4 
alkalommal, és legalább összesen 20.000.- Ft értékben feltölti, szociális támogatásként 
egyszeri bruttó 10.000.- Ft összegű juttatást biztosít a „tulajdonosi mögöttes felelősség 
biztosítása (bérlakás közműhátralék)” keret terhére.  
 

4.) A támogatást az önkormányzat közvetlenül a Baranya-Víz Zrt., mint jelenlegi szolgáltató 
részére utalja át egy összegben 2015. október 15. napjáig a Városgondnokság által 
kiállított igazolás, illetve annak részletező melléklete alapján. Az átutalt összeget az 
eredeti határozat szerinti arányok alapján kell felosztani, tehát biztosítani kell a hátralékok 
csökkentésére és a kártyák feltöltésére szolgáló összegeket is a megfelelő arányban. 
 

Felelős: Polics József polgármester, 
  Bogyay László városgondnokság vezető, 
  Baranya-Víz Zrt., Csollák István vezérigazgató, 
  Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóság, Mester Zoltán 
  üzemigazgató 
 
 
A 10-14. sz. napirendeket egyben tárgyalja, majd külön-külön szavaz a képviselő-testület a 
határozati javaslatokról. 



 
10-14. sz. napirend 

 
10. A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának 
jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Csollák István  vezérigazgató 
  Mester Zoltán  üzemigazgató 
 
 
11. A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Mester Zoltán  ügyvezető 
 
 
12. A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi 
beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Folkner Károly cégvezető 
 
 
13. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a vezető 2014-2015. 
évi prémiumfeladatai, valamint a Zrt. Javadalmazási szabályzatának elfogadása és az ezzel 
kapcsolatos munkaszerződés módosítás 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
 
14. A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése 
módosításának jóváhagyása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
Meghívott:  Wágner László ügyvezető 

Wágner Zita  ügyvezető 
 
 
A Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság az 
előterjesztéseket megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Jégl Zoltán kérdezte, hogy milyen összegű a lejárt határidejű követelések értéke Komló-Víz 
Kft.-nél. 



 
Polics József tájékoztatta a képviselőt, hogy a kiegészítő melléklet 12. oldalán megtalálható a 
válasz a „követelések” c. fejezetben, ami mutatja a 2014. december 31-i állapotot. Követelések 
áruszállításból: 72.372 EFt, követelések vállalkozásokkal szemben: 34.396 EFt, követelések 
egyéb rész. visz. álló váll. szemben: 188.105 EFt, egyéb követelések: 76589 EFt, ami összesen 
371.462 Eft és 7,3 %-os csökkenést mutat az előző időszakhoz képest. A követelésekre a 
számviteli törvény szerint értékvesztést kell elszámolni.  
 
Pista József szerint a cégek nagyon nagy adósságállományt halmoznak fel, és nagy összegű 
prémiumokat számolnak el. Pozitívum, hogy a Komló-Víz Kft. a kintlévőségek mellett nem 
tűzott ki prémiumot. Kifogásolta a cégek prémium igényét és megjegyezte, hogy ha veszteség áll 
fenn, akkor nem lehet prémiumot fizetni. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  azt kérdezte, milyen jövő előtt áll a Komló-Víz Kft. A könyvvizsgáló a 
véleményében figyelemfelhívást tett, hivatkozik lényeges bizonytalanságokra, melyek a cég 
életében nap mint nap jelen vannak és kétségbe vonják a vállalkozás folytatásának 
eredményességét. Szerinte ez az állapot nem tartható fent sokáig, ezért érdeklődőtt a további 
lépésekről. A kintlévőségek behajtásával kapcsolatos tájékoztatást megkapta és köszöni. Örül 
annak, hogy a Fűtőerőműnél a hatalmas kintlévőség mellett pozitív eredmény is történik. A VG 
Zrt. hiánya többek között a jogszabály változásából adódik. Szerencsére a NAV által is behajtásra 
kerülnek a hulladékszállítással kapcsolatos hátralékok. 
 
Szarka Elemér József véleménye, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. helyzetét alapvetően 
befolyásolta az alapszolgáltatás szezonális jellege, a hődíj elszámolás technikája, a fogyasztók 
fizetési képessége és szándéka. A szükséges beruházások pénzügyi forrásainak alakulása, 
valamint a hitel- és kamatfizetési kötelezettség alakulása döntő többségében objektíven és 
kedvezőtlenül befolyásolta a társaság eredményességét. Lényeges, hogy a nehéz körülmények 
ellenére a társaság az esedékes hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségének mindig eleget 
tett, és a likviditási helyzetük összességében elfogadható. A kedvező üzemi eredmények ellenére 
az árfolyamveszteséggel is számolniuk kellett, így alakulhatott ki a 24 millió forintos veszteség. 
A KBSK vagyonkezelését jól végzi, a Sportközponttal jó kapcsolatot tart a Zrt.  
Pozitív, hogy a Városgazdálkodási Zrt.-nél 51 %-ban tulajdonos a Fűtőerőmű és megmaradt a 
többségi irányítás lehetősége a jövőben. Kedvezőtlenül nőtt a vevőkövetelések állománya és nőtt 
a kintlévőség annak ellenére, hogy három céget foglalkoztatnak a behajtással. Az átlag 
hőmérséklet hatására a kiadott hőmennyiség csökkent, mely a cég számára kedvezőtlen volt. 
Megállapította, hogy a vezetés az elmúlt évben rugalmasan és eredményesen dolgozott, melyet 
megköszönt.  
 
Polics József szerint, minden szolgáltatónál a legnagyobb problémát a kintlévőségek jelentik, 
ennek kezelése nem egyszerű feladat, melyre várják a jogszerű ötleteket. A prémiumok kitűzése 
és azok értékeléséhez és jóváhagyásához szükséges előkészítésnél körültekintően jártak el, amely 
cég nem teljesített, vagyis a megállapodás egyes pontjait nem teljesítette, az arra a pontra nem 
kap a prémiumot. Mindhárom gazdasági társaság más-más adottságokkal rendelkezik, a 
Fűtőerőmű van a legkedvezőbb helyzetben, mivel a jogszabályi változások következtében 
előálló, gazdaságot érintő változások miatt több, mint 400 millió forint az állami támogatás 
nagysága.  
A Komló-Víz. Kft. szolgáltatását lehetetlenné tette a jogszabályi környezetváltozás és az előző 



időszakban felvett hitel, mely 2026-ig terheli a Kft-t. Probléma az is, hogy a kialakult tulajdonosi 
szerkezet sokszor blokkolja, lehetetlenné teszi a működtetést. A cég a hitelfizetési 
kötelezettségének eddig minden alkalommal határidőre eleget tett. A módosított hitelszerződés, 
melyet a jelenlegi képviselő-testület hagyott jóvá és a tulajdonosi szerkezet miatt a működtető 
vagyont nem tudták apportálni a Mohács-Víz Kft., ill. a Baranya-Víz Zrt. társaságába. Rengeteg 
egyeztetés folyt a PécsiVízművel, az Aquainvest Kft.-vel, a DRV-vel. A Pécsi Vízmű kivásárlása 
megtörtént, egyeztetési szinten van az Aquainvest kivásárlása, de csak akkor, ha garantált a DRV 
hozzájárulása az apportáláshoz, valamint jóváhagyja a több, mint 10 millió forint közművagyon 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását. Ha ez létrejön, akkor a Komló-Víz Kft. 
fellélegezhet, ha nem, akkor ugyanezekkel az akadályokkal működik a hitel időtartamának 
végéig. Ma már nem akkreditációs pont a Komló-Víz laborja, mert amíg nem jött be a Sziget-Víz 
laborja, addig a Mohács-Víz Kft. működési feltétele a Komló-Víz laborján múlott. Jelenleg az 
akkreditációhoz szükséges labortevékenységet a Komló-Víz Kft. és a Sziget-Víz Kft. laborja 
biztosítja. A Komló-Víz Kft. laborjában kb. 10 fő dolgozik, Mester Zoltán ügyvezető 
irányításával, tulajdonképpen tartalékon, ezért nincs prémium kitűzve erre a feladatra. Komló 
Város Önkormányzatának érdeke, hogy az Aquainvest Kft., a DRV, és a Komló-Víz Kft. közötti 
megállapodás létrejöjjön, mert a komlói vízmű akkor tud normál, jogszerű, azonos mércével 
mérhető állapotba kerülni a Tenkes Víz Kft.-vel, a Sziget-Víz Kft.-vel, a Mohács-Víz Kft.-vel, és 
az összes olyan többi szolgáltatóval, amely a Baranya-Víz Zrt. tagja. 
A hulladékszállítási díjhátralékok a törvény értelmében a NAV által adók módjára behajthatók, 
ha az illetőnek van elvonható jövedelme. A könyvvizsgálói előrevetítésben vannak aggályok, 
mert a jegyzett tőke és törzstőke arányának ilyen mérvű mozgása előbb-utóbb egy tulajdonosi 
lépést fog kikényszeríteni. A beszámolókban a cégvezetők alaposan és kritikusan írták le a 
tényeket. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 10. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a 
képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

73/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Baranya-Víz Zrt. 
közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2014. évi 
beszámolóját és mellékleteit, a Mohács-Víz Kft. 2014. évi beszámolóját és 
mellékleteit, valamint a Sziget-Víz Kft. 2014. évi beszámolóját és mellékleteit. 
 

2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2015. január 1-i 
fordulónapra elkészített beszámolóját és mellékleteit, a Mohács-Víz Kft. 2015. január 
1-i fordulónapra elkészített beszámolóját és mellékleteit, valamint a Sziget-Víz Kft. 
2015. január 1-i fordulónapra elkészített beszámolóját és mellékleteit. 

 



3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2015. március 31-én tartott 
közgyűlésén hozott 15-34/2015. (03. 31.) számú határozatokat, valamint a 
polgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2015. évi eredményéről legkésőbb 2016. június 30. 
napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 
 

Határid ő: értelem szerint, 2016. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István ügyvezető 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

 
 
Majd szavazásra bocsátotta a 11. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a képviselő-
testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

74/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Víz Kft. 
taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komló-Víz Kft. 2014. évi beszámolóját és 
mellékleteit, egyúttal jóváhagyja a társaság 2015. május 8-án tartott taggyűlésén hozott 1-
5/2014 (V. 08.) számú határozatokat, valamint az alpolgármester döntéshozatalok során 
leadott valamennyi szavazatát. 

 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2015. évi eredményéről legkésőbb 2016. június 30. 
napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 
 

Határid ő: értelem szerint, 2016. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mester Zoltán ügyvezető 

 
 
 
Szavazásra bocsátotta a 12. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a képviselő-testület 10 
igen szavazattal, 5 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



75/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatairól és a 2014. évi beszámolójának 
jóváhagyásáról, valamint a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatairól szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület, mint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részvényeit 51,54%-ban 

tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogait gyakorló tulajdonosi testülete 
jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2015. április 9. napján tartott közgyűléséről, a 
2014. évi beszámolójáról és annak mellékleteiről, valamint a cégvezető 2014. évi prémium 
beszámolójáról és a 2015. évi prémiumfeladatok kiírásáról szóló tájékoztatást. 

 
2. A képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1-4/2015. (IV.09.) számú határozatait és 

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

3.  
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2015. évi eredményéről legkésőbb 2016. június 
30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 

Határid ő: 2016. június 30. 
Felelős:  Folkner Károly cégvezető 

 
 
Szavazásra bocsátotta a 13. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a képviselő-testület 15 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

76/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a vezető 2014-2015. évi 
prémiumfeladatai, valamint a Zrt. Javadalmazási szabályzatának elfogadása és az ezzel 
kapcsolatos munkaszerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést. 

 
4. A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak 

gyakorlója elfogadja a társaság 2014. évi beszámolóját, annak mellékleteit és a 
könyvvizsgálói jelentést. A képviselő-testület a 2014. évi beszámoló jelentésben foglalt 
adatokat az alábbiak szerint fogadja el: 
- a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva, 
- az eszközök és források 3.002.020 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, és 
- mínusz 24.368 eFt mérleg szerinti eredménnyel. 
 
A képviselő-testület az igazgatóság elnöke előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a 
mínusz 24.368 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.  

 



A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 5-6/2015. (05. 27.) számú 
igazgatósági, a 2-3/2015. (05. 27.) számú felügyelő bizottsági határozatait. A képviselő-
testület egyetért az 4-5/2015. (05.27.) számú alapítói határozatokkal, azokat jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a társaság 2015. évi beszámolójának elfogadására és a 
mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről szóló alapítói határozatok 
kibocsátására.  
 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2015. évi eredményéről legkésőbb 2016. 
június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 
Határid ő: azonnal, illetve 2016. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester   

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 

5. A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2014. évi 
prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök 
részére kiírt 2014. évi prémiumfeladatok közül az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló 
folyószámla hitelkeret új konstrukciójának megtárgyalása a KFE Zrt. érdekeinek 
figyelembe vételével feladat nem teljesült, illetve a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetsége által meghirdetett „távhő-ökocimke” minősítés megszerzése feladat 50%-ban 
teljesült. A feladatok ténylegesen 72,5%-ban teljesültek, a társaság bérgazdálkodására 
tekintettel azonban a képviselő-testület a társaság igazgatóságának elnöke 2014. évre 
kifizethető prémiumát a teljes prémium keret 60%-ának megfelelő összegben határozza 
meg.  

 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátásra. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Polics József polgármester 
 

6. A Képviselő-testület 2015. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére 
az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki: 

 
1. A 2015-ben jelentősen megváltozó földgázpiaci szabályozások alapján a társaság új 

földgázbeszerzési stratégiájának kidolgozása (prémium keret 40%-a) 
 
2. A társasági rövid lejáratú hitel szerződéseinek kitárgyalása (prémium keret 25%-a)  
 
3. Az OTP Bank Nyrt.-vel szemben fennálló gázmotoros beruházási hitelek 

átstruktúrálására vonatkozó javaslat elkészítése, tárgyalások lefolytatása a 
finanszírozóval. (prémium keret 25%-a)  

 
4. A társaságra vonatkozó új üzletszabályzat kidolgozása és jóváhagyásra történő 

benyújtása (prémium keret 10%)    
 
 



Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátására. 
 
Felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2015. 
évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Határid ő:  azonnal, 2016. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
    Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 
4.  A képviselő-testület elfogadja a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nek az előterjesztés 6. sz. 

melléklete szerinti Javadalmazási szabályzatát. 
 

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátására és a 
javadalmazási szabályzat aláírására. 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
    Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 
5. A Képviselő-testület egyetért Mayerhoff Attila igazgató-főmérnök munkaszerződésének 

módosításával és jóváhagyja az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződés-tervezetet. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgató-főmérnök 
munkaszerződésének módosítása ügyében teljes körűen eljárjon. 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
    Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 
 
Majd szavazásra bocsátotta a 14. sz. napirendi pont határozati javaslatát, melyet a képviselő-
testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

77/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-
Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyásával 
kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a társaság 2014. évi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését és mellékleteit, valamint a független könyvvizsgálói jelentést és 
az egyéb kapcsolódó dokumentumokat, továbbá az alapító okirat módosítását. 
 
 



2. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2015. május 12-i taggyűlése 
által hozott 1-3/2015. (05.12.) számú határozatokat és az alpolgármester döntéshozatal 
során leadott valamennyi szavazatát.  

 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2015. évi beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről 
és ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából - legkésőbb 2016. június 30. napjáig 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  

 
 

15-18. sz. napirend 
 
15. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi 
beszámolójának jóváhagyása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Páll Lajos  alapító 

Horváth Lászlóné igazgató az alapító képviseletében 
Krausz Bernadett kuratóriumi titkár 

 
A Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és településfejlesztési, az Oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
16. A Komlói Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és településfejlesztési, az Oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
17. Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása 
és alapító okiratának módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Fülöp Zoltán  kuratóriumi elnök 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
18. A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése, 2014. évi beszámolója és 
alapító okiratának módosítása 
 



Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kovács László  kuratóriumi elnök 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. György Zóra  és Jégl Zoltán kiment a teremből. 
 
Dr. Makra István Edéné szerint a kuratórium tisztességes feladatot végez, melyhez 
megköszönte az átlagon felüli munkát.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadta, hogy a 15-18. sz. napirendek 
határozati javaslatairól egyben szavaz. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 15-18. sz. napirendi pontok határozati javaslatait, melyet 
a képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatokat hozta: 
 

78/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleménye alapján – megvitatta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójával és alapító okiratának módosításával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány 2014. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  

 

2. Köszönetét fejezi ki az önkéntesek alapítvány tevékenységét támogató önzetlen 
munkájáért, az adományozók nagylelkű felajánlásaiért. Köszönetét fejezi ki továbbá az 
Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését segítő kiemelkedő szakmai 
tevékenységéért. 
 

3. A képviselő-testület tudomásul veszi Jégl Zoltán kuratóriumi tag lemondását. Megköszöni 
a távozó kuratóriumi tag eddigi munkáját. 
 

4. A képviselő-testület, mint társalapító a lemondott kuratóriumi tag helyére új kuratóriumi 
tagot nem választ, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 
kuratóriumnak létszámát 10 főről 9 főre csökkenti.  

 
5. A képviselő-testület, mint társalapító a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál Alapítvány (7300 Komló, Városház tér 3., képviseli: dr. Makra István Edéné 
elnök) alapító okiratát a kuratóriumi tag lemondásának és a kuratórium létszámának 9 
főre történő csökkentésének megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.  A 
képviselő-testület az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő (dőlt és vastagított 



karakterrel szedett) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
elfogadja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert és a Közösségek Háza, mint önkormányzati költségvetési szerv 
vezetőjét, hogy a változásbejegyzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat aláírja, 
intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az ügyben eljárjon. Felhatalmazza a polgármestert és 
Közösségek Háza vezetőjét, hogy az alapító okiratot, és a bírósági változásbejegyzési, 
hiánypótlás esetén annak teljesítéséhez szükséges alapító okirat módosítást – utólagos jóváhagyás 
mellett – végrehajtsa.  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

79/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleménye alapján 
megtárgyalta a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2014. évi beszámolójával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület a közalapítvány 2014. évi beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet 
és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja.  

 
2. A képviselő-testület jóváhagyja a közalapítvány beszámolójának polgármester általi 

aláírását, és jogszabály szerint előírt módon az Országos Bírósági Hivatalnál történő 
letétbe helyezését. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítvány megszüntetésével kapcsolatos eljárások (így 
különösen a végelszámolás) során az alapító képviseletében eljárjon, a szükséges dokumentációt 
aláírja és nyilatkozatokat megtegye. 
 

Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József 

 
 
 

80/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló és 
Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést.  
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2015. május 27. napján hozott 1/2015. 
(V. 27.) számú határozatát. 

 



2. A Képviselő-testület a közalapítvány 2014. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét 
és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2015. évi munkájáról 2016. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 

Határid ő:  2016. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 Fülöp Zoltán kuratóriumi elnök 

 
 

81/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi beszámolójával és alapító okiratának 
módosításával kapcsolatos előterjesztést. 
 

3. A képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2015. május 20. napján hozott 2//2015. 
(05.20.) számú határozatát. 

 
4. A Képviselő-testület a közalapítvány 2014. évi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét 

és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 
 
5. A Képviselő-testület, mint alapító elhatározza, hogy a Komlói Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány alapító okiratát a Pécsi Törvényszék által kibocsátott hiánypótló végzésnek 
megfelelően módosítja. Az alapító okirat 4.5 pontját az alapítványhoz való csatlakozás 
részletes eljárási szabályaival kiegészíti, és az alapító okirat 6.14 pontjában rögzíti a 
felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. A képviselő-
testület az 1. számú mellékletben szereplő (dőlt, vastagított és aláhúzott karakterekkel 
szedett) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot, a bírósági változásbejegyzési eljáráshoz 
szükséges dokumentumokat aláírja, a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, az 
ügyben eljárjon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bírósági változásbejegyzési eljárás során 
esetleges további hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges alapító okirat 
módosítást – utólagos jóváhagyás mellett – végrehajtsa.  
 
A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2015. évi munkájáról 2016. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 

Határid ő:  2016. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 Kovács László kuratóriumi elnök 
 Benke Nikolett kuratóriumi titkár 

 



1. sz. melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Jelen okirat abból a célból készült, hogy alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
törvény 74/A. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzon létre, az 
alábbiak szerint: 
 
1. Az alapító: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Székhelye: Komló Város Önkormányzat  

7300 Komló, Városház tér 3.  
 
Az alapítvány nyitott, elfogadja minden olyan jogi és magánszemély csatlakozását, 
amely az alapítvány céljával egyetért, és abba vagyoni hozzájárulást fizet. 
 
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közalapítvány.  
 

2. Az alapítvány elnevezése:  

 
KOMLÓI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 

 
3. Az alapítvány célja: 

Komló város közigazgatási területén minden olyan – az adózási jogszabályok szerint 
vállalkozásnak minősülő tevékenység támogatása, amely elősegíti a piacgazdaság 
kiépülését, a város lakosságának magas színvonalú ellátását és mind teljesebb körű 
foglalkoztatását. Ennek érdekében szakmai segítséget nyújt vállalkozások indításához, 
meglévő vállalkozások fejlesztéséhez, az alapítvány pénzeszközeivel támogatja e 
vállalkozásokat, tanfolyamokat, képzéseket, előadásokat szervezhet és finanszírozhat, 
garanciát nyújthat hitelek fedezetére vagy hitelfedezeti biztosítást köthet. 
Vállalkozások céljára alkalmas területeket, ingatlanokat, eszközöket vásárolhat és 
bocsáthat - meghatározott időre – a vállalkozók rendelkezésére. 

 
4. A közalapítvány a hatályos jogszabályok szerint nem rendelkezik közhasznú 

jogállással, de közhasznú tevékenységet folytat.  

4.1 Az alapítvány céljának elérése érdekében gazdaságfejlesztési tevékenység körében az 
alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:  

 
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások – állami feladat, amelyben közvetlenül 
működik közre, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. §-a alapján:  

 



- a mikro, a kis és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének 
elősegítése, 

- támogatások biztosítása útján hozzájárul a helyi vállalkozások alapításához és 
fejlesztéséhez. 

- új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján, 
- segítségnyújtás a helyi önkormányzat vállalkozási programjának kialakításához, 
- a hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az ehhez 

kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 
- hozzájárul a vállalkozói ismeretek és készségek javításához, vállalkozások részére 

információs szolgáltatást nyújt és szaktanácsadást biztosít. 
 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 1. §-a alapján: 

 
- Komló Város Önkormányzattal együttműködve részt vesz a munkanélküliség 

kezelésében, így különösen a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliség 
megelőzésében, 

- gazdaságfejlesztő tevékenységet folytat, 

- a foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére, kezelésére és feloldására, valamint 
a munkanélküliség megelőzésére, csökkentésére és hátrányos következményeinek 
enyhítésére foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő támogatásokat nyújt, és 

- a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő 
foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében vállalkozásfejlesztési támogatást 
nyújt. 

4.2 A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  

 
4.3   A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 

okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
4.4  Az közalapítvány politikamentes, pártoktól független társadalmi kezdeményezés, 

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és pártoktól támogatást nem fogad el. 

4.5 Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével lehet. Az alapítványhoz 
olyan személy csatlakozhat, amelynek az alapítvány alapcéljaihoz hasonló 
alapcéljai vannak és ezek megvalósítása érdekében folytat tevékenységet. A 
csatlakozásra vonatkozó írásbeli kérelem alapján a csatlakozásról a közalapítvány 
alapítója, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult dönteni. A 
közalapítványhoz csatlakozni kívánó személy kérelmében megjelöli alapcéljait és a 
vagyoni juttatása tervezett mértékét. A csatlakozó a csatlakozást követően az 



alapítói jogok gyakorlására jogosult. A csatlakozást követően az alapítói jogokat az 
azok gyakorlására jogosult más személyekkel együttesen gyakorolhatja. 

4.6 A közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre. 
 
5. Az alapítvány székhelye: Komló   

Címe:    7300 Komló, Városház tér 3.  
 

6. Az alapítvány kezelője: a kuratórium  
 

6.1  Elnök: Kovács László  7300 Komló, Tóparti út 37. 
  Tagok: Futár János    7761 Kozármisleny, Viola u. 53.  

  Szabó Gyula  7300 Komló, Erzsébet u. 10.  
  Benke Nikolett  7300 Komló, Cserma u. 10. 
  Németh Zoltán   7300 Komló, Eötvös Loránd u. 10. 
   

6.2  A kuratórium feladatainak ellátását a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
meghatározott ügyintézője segíti. 

 
6.3  A kuratórium és az alapítvány működéséhez szükséges költségeket, beleértve a 

személyi kiadásokat is, az alapítvány vagyonából kell finanszírozni.  
 

6.4   A kuratóriumi elnök, illetve a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok feladatukat 
térítésmentesen látják el. A szükséges költségeiket a kuratórium döntése alapján az 
alapítvány vagyonából kell fedezni. 

 
6.5 A kuratóriumi tagokat és az elnököt az alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. 

 
6.6 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 

6.7  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
 
6.8  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

 
6.9  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 



 
6.10  Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja.  
 
6.11  Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  
 

6.12  A kuratórium elnöke és tagjai nyilatkozatukkal igazolják, hogy velük szemben 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve bejelentési kötelezettségüket tudomásul 
veszik.  

 
6.13 A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag lemondásával, halálával, közügyek 

gyakorlásától történő eltiltása és cselekvőképtelenné válása esetén, az alapítványi 
célok megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítók általi 
visszahívással, illetve a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy 
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
6.14 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. 

 
7. Az alapítványi vagyon és felhasználása: 

7.1 Az alapítvány induló vagyona 600.000,- Ft, amelyet alapító az Országos 
Takarékpénztárnál elkülönített számlaszámra utal át az alapítvány rendelkezésére.  
 

7.2  Az alapító egyúttal vállalja, hogy ugyanerre a számlára az Alapítványtételt követő 3 
éven keresztül, legkésőbb az adott év február 28-ig egy-egy millió forintot, azaz 
összesen: újabb 3 millió forintot utal át.  
 

7.3 Az alapítvány céljának megvalósulását elősegítő vállalkozók részére visszatérítendő 
vagy vissza nem térítendő támogatás, illetve a gazdálkodó szervezetben történő 
részvétel esetén a vagyoni hozzájárulás mértéke együttesen nem haladhatja meg a 
mindenkori alapítványi vagyon 90%-át.  

  
7.4   A vagyon 10 %-a az alapítvány fennállásáig fel nem osztható, annak kamatai a 

vagyont gyarapítják és a fenti %-os arányban használhatók fel. 
 
7.5  A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 

többségi befolyással (Ptk. 8:2 § ) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja 
meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó 
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 
részesedést nem szerezhet.  

 



7.6   A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető 
ki.  

 
7.7   A közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. Az alapítvány váltót, illetve 

más hitel jogviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
 
7.8   Az alapítványi vagyont 7.3-7.4 pontokban leírt %-os megosztásban kell felhasználni. 

Az alapítványi vagyonból a vállalkozók – a kuratórium kiírására benyújtott pályázat 
alapján – támogatást kaphatnak telephely kialakítására, állóeszközök beszerzésére. 
A vagyon egy része elkülöníthető vállalkozási hitel garanciájaként, vagy fizethető 
belőle hitelfedezeti biztosítás a vállalkozó hiteleire.  
 

7.9   A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat 
az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor 
kerülhet sor, ha azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és a pályázati kiírás 
tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás részletes 
rendjét. 

 
7.10  A kuratórium a vállalkozói pályázatok alapján évente két alkalommal, március 31-

ig, illetve szeptember 30-ig dönt a pénzek odaítéléséről. A pályázók közül előnyben 
kell részesíteni a visszatérítési kötelezettséget vállaló és a nagyszámú munkahely 
teremtését vállaló pályázót, továbbá azokat, akik az alapítványt olyan telephely vagy 
állóeszköz beszerzésére kérik, melyet vállalkozásukhoz felhasználnak, de a 
vagyontárgy az alapítvány tulajdonában marad. Ilyen esetben a vállalkozó az 
alapítványi tulajdon meghatározott idejű ingyenes használatát kaphatja az 
alapítványi támogatásként. Az alapítvány meghatározott célok elérése érdekében 
pályázatot hirdethet pénzeszközök elnyerésére, vagyontárgyak használatára. 

 
7.11 A pályázók által vállalt feltételek ellenőrzését Komlói Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozói vagy Komló Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 
munkatársai látják el. Az ellenőrzés tapasztalatairól a megbízott munkatársak évente 
legalább egy alkalommal jelentést készítenek a kuratórium részére. 

 
7.12 Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 
 
8. Az alapítvány működése:  

8.1  A közalapítvány legfőbb ügydöntő, ügyintéző, kezelő és képviselő szerve a 
kuratórium. A kuratórium feladata a közalapítvány vagyonának kezelése és a 
közalapítvány célja szerinti felhasználása. A közalapítvánnyal kapcsolatban minden 
döntés meghozatalára a kuratórium jogosult. 

 



8.2   Az alapítvány működéséhez külső szervezetek szakmai segítségét igénybe veheti, a 
kuratórium felkérése alapján. A külső szervezetek munkájának ellenértékét az 
alapítvány vagyonából kell finanszírozni. 

 
8.3   A kuratórium adminisztratív, titkári feladatainak ellátására tagjai közül titkárt 

választ, vagy külső szakmai szervezet bíz meg. 
   
8.4  A kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed az alábbiakra:   

- a közalapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,  
- döntés a közalapítvány vagyon felhasználásáról,  
- közhasznúsági melléklet elfogadása, 
- a közalapítványi célok megvalósítása érdekében feladatok meghatározása és 

végrehajtás megszervezése, pályázat benyújtása, sikeres pályázat esetén az 
elnyert támogatás felhasználásáról való döntés, 

 - az éves pénzügyi beszámoló és a következő évi költségvetés elfogadása. 
 
8.5  A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülést tart. Az ülések 

nyilvánosak. Az ülés összehívása a közalapítvány elnökének feladat. 
 
8.6 Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 

megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha 
ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium 
ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.  
 

8.7    A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen van. A 
határozathozatalhoz a jelenlévő tagok többségi szavazata szükséges. Minden tagot 
egy szavazat illet meg. A kuratórium a döntéseit nyílt szavazással hozza meg.  

 

8.8  Nem vehet részt a határozathozatalban az, aki, vagy akinek hozzátartozója [Ptk. 8:1§ 
(1) bek. 1. pont], élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, vagy más előnyben részesül, vagy az ügyben érdekelt. 

 
8.9   Az elnök feladata a közalapítvány törvényes működésének operatív irányítása, 

összehívja a kuratórium üléseit, végrehajtja, illetve végrehajtatja annak határozatait, 
gondoskodik a jogszabályban előírt számviteli, könyvviteli rend kialakításáról, az 
állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről. 

 
8.10  A kuratórium által hozott döntésekről az elnök nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés számát, keltét, hatályát, tartalmát, a 
szavazati arányt, a nyilvánosságra hozatal módját.  

 
8.11  A kuratórium üléseire a meghívó kiküldése a titkár feladata. A meghívót a napirend 

közlésével az ülést megelőzően legalább 15 nappal a tagoknak meg kell küldeni.  



8.12 A kuratórium ülését az elnök, távollétében a titkár vezeti. A titkár gondoskodik a 
kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének felvételéről. A jegyzőkönyvet az elnök, illetve a 
titkár, valamint egy kuratóriumi tag írja alá.  

 
8.13 A kuratórium gondoskodik a közalapítvány célkitűzéseinek végrehajtása érdekében 

a működés személyi és tárgyi feltételeiről, esetlegesen dönt alkalmazottak 
foglalkoztatásáról, ebben az esetben felettük munkáltatói jogkört gyakorol. 

 
8.14 A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni, 

amelyről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévőket, 
a napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazati arányt, továbbá a 
meghozott döntést, a döntést támogatók és ellenzők számarányának megjelölésével.  

 
8.15 A kuratórium döntéséről az érintettet az elnök 15 napon belül írásban tájékoztatja.  

 
8.16  Az elnök évente köteles beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíteni, és ezek 

közzétételéről a tárgyévet követő év május 31-ig gondoskodni.  
 

8.17  Az alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet 
kuratórium ülésén megtárgyal és elfogadása után az alapítók rendelkezésére 
bocsátja. Az éves beszámoló elfogadásáról a kuratórium egyszerű többséggel dönt.  

 
8.18 A kuratórium által megtárgyalt és elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági 

mellékletet - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a 
záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt - az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig 
letétbe kell helyezni és közzé kell tenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan 
formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót 
felülvizsgálta. 

8.19 A letétbe helyezés és közzététel során a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben szabályozottak szerint kell 
eljárni és a Civil Információs Portál számára a beszámolóval és a közzététellel 
kapcsolatos adatok lekérdezését lehetővé kell tenni.   

8.20 A beszámolóval kapcsolatosan egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint 
annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

 
8.21 Az alapító okiratról, annak módosításáról, a kuratóriumi ülésekről és döntésekről, a 

szervezet működéséről és szolgáltatásai igénybevételének módjáról, a pályázatok 
meghirdetéséről, a megítélt támogatás címzettjeiről és a támogatás összegéről, továbbá 
a közalapítvány éves tevékenységről készült beszámolóról és a közhasznúsági 
jelentésről az elnök a közalapítvány honlapján – ennek hiányában Komló Város 
honlapján (www.komlo.hu) és a Komlói Kirakat c. újságban Komló Város 



Önkormányzata részére biztosított sajtófelületen 15 napon belül tájékoztatja a 
nyilvánosságot. 

 
8.22  A közalapítvány és a kuratórium működésével kapcsolatos iratokba, így különösen a 

döntések nyilvántartásába, jegyzőkönyvekbe, beszámolókba a közalapítvány 
székhelyén a titkárral előre egyeztetett időpontban bárki betekinthet, arról a 
kuratórium elnökétől szóban vagy írásban tájékoztatást, saját költségére másolatot 
kérhet.  

 
8.20 Az alapítvány feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 

(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, 
illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését 
a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti 
törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja 
el. 

 
9. Felügyelő Bizottság 

9.1 A közalapítvány 3 tagú felügyelő bizottságának tagjai:  
 

Prettl János 7305 Mecsekjánosi, Fő út 46. 
Folkner Károly 7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6. 
Kugelmann Eszter 7300 Komló, Kodály Zoltán u. 7. 

 
9.2  A felügyelőbizottság tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente 

az alapítói jogok gyakorlójának számol be. 
 
9.3  A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ.  

 
9.4  Nem lehet a felügyelő bizottság tagja és elnöke a kuratórium elnöke és tagja, a 

közalapítvánnyal munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban álló személy, a 
közalapítvány cél szerinti juttatásában részesülő személy, továbbá ezek 
hozzátartozója. 

 
9.5   A felügyelő bizottság indítványára a kuratóriumot 30 napon belül össze kell hívni. A 

bizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal vesz részt.  
 
9.6   A felügyelő bizottság működése nyilvános, szükség szerint, de évente legalább 2 

alkalommal ülést tart. A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha legalább kettő 
tag jelen van.  

 
9.7  Üléseit az elnök, illetve akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. Az 

ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 



9.8  A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

9.9 A felügyelő bizottság megalkotja ügyrendjét, melyet jóváhagyásra a kuratórium elé 
terjeszt. 
 

10. A közalapítvány képviselete  
 

10.1  A közalapítványt harmadik személyek és hatóságok előtt a kuratórium elnöke 
képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a közalapítvány képviseletében írásos 
felhatalmazás alapján a kuratórium más tagja is eljárhat. Az elnök 30 napnál 
hosszabb idejű akadályoztatása esetére a kuratórium tagjai közül helyettest nevez 
meg. A helyettes az elnök akadályoztatásának tartama alatt gyakorolja az elnöki 
jogköröket, ellátja az elnöki feladatokat.  

 
10.2 Az elnök a közalapítvány nevében önállóan jár el, jogosult a közalapítvány 

jegyzésére, mely akként történik, hogy az elnök a közalapítvány kézzel vagy géppel 
írt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé önállóan írja nevét.  

 
10.3  A bankszámla feletti rendelkezésre, utalás indítására, készpénz felvételére és 

aláírásra a kuratórium elnöke és a kuratórium által megválasztott egyik tag 
együttesen jogosult. 

 
11. Az alapítói jogok gyakorlása 

11.1 Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait 
véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító által az alapító 
okiratban kijelölt személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a 
kuratórium gyakorolja. 

11.2 Az alapító alapítói joggyakorlással kapcsolatos döntéseit az alapító mindenkori 
képviselője hajtja végre.  

12. A közalapítvány megszűnése  

12.1 Az alapítvány megszűnik, ha 

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapítók új célt nem határozott 
meg; 
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására 
vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 
tevékenységet. 
 



12.2 Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói 
jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a könyvvizsgálóval is. 

12.3 Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján 
harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően 
köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési 
kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az 
alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai 
egyetemlegesen felelnek. 

12.1 Az alapítványokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken túlmenően a 
közalapítványt, a bíróság akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással 
kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti 
keretben hatékonyabban megvalósítható. 

 

12.2 A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles -  a hitelezők kielégítése után  
- a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot 
a 8. pont 21. bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatni. 

 
13.  Az alapító fenntartja magának a jogot arra, hogy az alapító okirat tartalmát szükség 

szerint módosíthatja.  
 
14.  A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkor 
hatályos rendelkezései az irányadók.  

 
15. A közalapítvány érvényességéhez a bírósági nyilvántartásba vétel szükséges. A 

közalapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét és kezdi meg 
tevékenységét.  
 

Komló, 1991. december 2. 
 

Komló Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint alapító nevében: 
 

        Tóth József  s.k. 

        polgármester 
 

Záradék: 
 

Jelen alapító okirat a 121/1991. (X.2.) sz. KTH, a 238/1992. (XII.9.) sz. KTH 33/2011. (II.24.) 
sz. KTH, a 89/2011. (V.5.) sz. KTH, a 6/2015. (II.19.) és a 81/2015. (VI. 4.) sz. KTH 
határozatok alapján egységes szerkezetbe foglalt szöveg.  
 
Komló, 2015. június ... 
        Polics József 
        polgármester 



 
19. sz. napirend 

 
A Duftin Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Sic Endre  ügyvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. György Zóra  és Jégl Zoltán visszaérkezett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

82/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
DUFTIN Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

1. A képviselő-testület a DUFTIN Kft. (székhely: Komló, Pécsi u. 42./C.) kérelmét támogatásra 
érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V. 16.) számú 
rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. § e) pontja alapján „munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési 
támogatást nyújt. 
A munkahely-teremtési támogatás összege: 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió forint. 

 
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag támogatási kérelemben foglalt 8 

fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására 
használhatja fel.  
 

3. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a 8 fő 
foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum benyújtását követően 4 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének folyósítási feltétele a kapcsolódó 
beruházás megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet 
folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének igazolása. A két időpont közötti 
folyósítások feltétele a beruházás előrehaladtának az igazolása 

 
4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 

beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 

 



5. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2015. 
május 12. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 24 főhöz képest a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 8 fő teljes munkaidős, heti 40, napi 8 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval növelten a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 12 hónapon keresztül fenntartani.  

 
6. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 

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

 
7. A képviselő-testület a kedvezményezett 2016. április 30. napjáig benyújtott írásbeli kérelme, 

valamint a 8 fő teljes munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
foglalkoztatásának igazolása és többlet beruházás vállalása alapján dönt a további 12 
hónapra vonatkozó munkahelyteremtés támogatásnak a 2016. évi költségvetés terhére 
történő folyósításáról. 

 
A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.1. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a 1. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2016. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 



1. sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
/tervezet/ 

 
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
 
másrészről DUFTIN Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7300 Komló, Pécsi u. 
42./C, adószám: 11361804-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-063540, képviseli: Sic Endre; a továbbiakban: 
Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. (V. 
16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a 
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 82/2015. (VI.4.) számú 
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 
…………………….. Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban: 
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a 
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 
(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai 

számára az alábbi kivételekkel: 
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 
ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      részleges 
továbbadás; 

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás; 
e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 

 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá 
a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű 
támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, 
feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek 
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek 
csekély összegű támogatásban. 



(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű 
támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet 
felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és 
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem 
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem 
vehető igénybe. 

(5)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű 
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek 
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási 
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű 
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(6)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értel-
mében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély 
összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(7)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától 
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós 
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott 
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 

(8)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza 
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb 
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában 
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett 
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb 
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését 

eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 
(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló 
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az 
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet 
követően is jogszerű marad. 

 
(11) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben 
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. 
Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában 
érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

 
4. § 

(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet 
szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással. 

(2)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az 
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy 
összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély 
összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott 
határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.” 

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 



4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett ………..Banknál vezetett ………………. számú számlájára utalja. 
5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 8 fő új 8 
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű, kérelme szerinti beruházást 
köteles megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót 
készíteni, mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 
7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 4 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás 
megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás 
befejezésének igazolása. A két időpont közötti folyósítások feltétele a beruházás előrehaladtának az igazolása 
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2015. 
május 12.) foglalkoztatott 24 főhöz képest 8 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval 
megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől számított 12 
hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 8 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés 
aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban - 
lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 

köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési 
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás 
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett 
jogutódjára is érvényes. 

 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 

okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések 
során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a 
támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével 
kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 

 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 

támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő 
adatokat közzétegye. 

 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 

rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári 
peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet 
megkeresésével hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen 
szerződés aláírását követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet 
felé, amelynek tényét soron kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen 
szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági 
átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell 
igazolnia Támogató részére. 

 



14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és 

annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a 

Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el. 
 
Kelt: Komló, 2015. ….     

 
        _____________________________                 _____________________________ 

Támogató     Kedvezményezett 
Komló Város Önkormányzata                      DUFTIN Kft. 

        Képv.: Polics József Polgármester           Képv.: Sic Endre ügyvezető 
 
 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2015…………………..napján: 
 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2015. ………………...........napján: 
 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 



 
20. sz. napirend 

 
Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Judikné Linde Teréz intézményvezető 

 Kiss Béláné   intézményvezető 
  Bogyay László intézményvezető 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

83/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – az alapító okiratok módosítását 
megtárgyalta. 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda, a Komló Város Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezet és a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság – az előterjesztés 
mellékleteiben szereplő – módosított alapító okiratát, valamint a módosító okiratot 
egységes szerkezetben elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 
Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
Határid ő:  2015. június 12. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

21-23. napirend 
 
21. Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
pályázatának véleményezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Király Istvánné tankerületi igazgató 

 Seregné Deák Róza pályázó 
 



Mindhárom előterjesztést tárgyalta az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a 
határozati javaslatokat elfogadásra javasolta. 
 
A pályázók a napirendek zárt ülésen való tárgyalását nem kérték. 
 
Polics József javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassa Seregné Deák Róza 
tagintézmény-vezetői kinevezését, amennyiben azt az érintett köznevelési intézmény 
nevelőtestülete is támogatja. 
 

A határozati javaslat 1.) pontját előterjesztői jogán az alábbiak szerint javasolta módosítani és 
kérte a képviselő-testülettől elfogadni: 
 

1.) A Képviselő-testület azzal a feltétellel támogatja Seregné Deák Róza kinevezését a 
Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-vezetői 
állására, amennyiben azt az érintett köznevelési intézmény nevelőtestülete is támogatja.  
 
 
22. Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola intézményvezetői pályázatának 
véleményezése 
 
Előadó:    Polics József   polgármester 
Meghívott:    Király Istvánné  tankerületi igazgató 

    Huszár Zoltán   pályázó 
 
 

Javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassa Huszár Zoltán tagintézmény- vezetői 
kinevezését, amennyiben azt az érintett köznevelési intézmény nevelőtestülete is támogatja. 
 

A határozati javaslat 1.) pontját előterjesztői jogán az alábbiak szerint javasolta módosítani és 
kérte a képviselő-testülettől elfogadni: 
 

1.) A Képviselő-testület azzal a feltétellel támogatja Huszár Zoltán kinevezését a Kökönyösi 
Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői állására, amennyiben azt az 
érintett köznevelési intézmény nevelőtestülete is támogatja.  
 
 
23. Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája intézményvezetői pályázatának 
véleményezése 
 
Előadó: Polics József   polgármester 
Meghívott: Király Istvánné  tankerületi igazgató 

 Benkéné Somogyi Gyöngyi pályázó 
 
Polics József javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassa Benkéné Somogyi Gyöngyi 
tagintézmény-vezetői kinevezését, amennyiben azt az érintett köznevelési intézmény 
nevelőtestülete is támogatja. 
 
A határozati javaslat 1.) pontját előterjesztői jogán az alábbiak szerint javasolta módosítani és 
kérte a képviselő-testülettől elfogadni: 



1.) A Képviselő-testület azzal a feltétellel támogatja Benkéné Somogyi Gyöngyi kinevezését a 
Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája tagintézmény-vezetői állására, 
amennyiben azt az érintett köznevelési intézmény nevelőtestülete is támogatja.  
 
Dr. Makra István Edéné tájékoztatta a testületet, hogy a mondat azért került pontosításra, mert a 
nevelőtestületek döntenek arról, hogy a pályázó igazgató személyét elfogadják-e. A 
nevelőtestület véleményét is tiszteletben tartva, a bizottság szerint a határozati javaslat így 
korrekt és elfogadható. 
 
Polics József megkérdezte, hogy szavazhatnak-e egyben, a képviselő-testület kézfeltartással, 15 
igen szavazattal egyhangúlag egyetértett. 
 
Majd szavazásra bocsátotta mindhárom határozati javaslatot az 1.) pont módosításával együtt, 
melyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatokat hozta: 

84/2015. (VI. 4.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a Kökönyösi Szakközépiskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetői pályázatának véleményezéséről 
szóló előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület azzal a feltétellel támogatja Seregné Deák Róza kinevezését a Kökönyösi 
Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-vezetői állására, 
amennyiben azt az érintett köznevelési intézmény nevelőtestülete is támogatja.  
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületét tájékoztassa.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

85/2015. (VI. 4.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a Kökönyösi Szakközépiskola 
Gagarin Általános Iskolája tagintézmény vezetői pályázat véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület azzal a feltétellel támogatja Huszár Zoltán kinevezését a Kökönyösi 
Szakközépiskola Gagarin Általános Iskolája tagintézmény-vezetői állására, amennyiben azt az 
érintett köznevelési intézmény nevelőtestülete is támogatja.  
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületét tájékoztassa.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 



 
86/2015. (VI. 4.) sz. határozat 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a Szilvási Általános Iskola 
Felsőszilvási Általános Iskolája tagintézmény vezetői pályázatának véleményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
1.) A Képviselő-testület azzal a feltétellel támogatja Benkéné Somogyi Gyöngyi kinevezését a 
Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája tagintézmény-vezetői állására, 
amennyiben azt az érintett köznevelési intézmény nevelőtestülete is támogatja.  
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületét tájékoztassa.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

24. sz. napirend 
 
Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására 
 
Előadó: Benke Nikolett alpolgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Molnár Zoltánné kiment a teremből. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

87/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat a 
helyi közösségi közlekedés támogatására” című előterjesztést. 
 
 

1.) A Képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez 2014. évben 
14.000.000,-Ft összegű saját forrást biztosított szolgáltató részére és ez alapján pályázat 
benyújtását határozza el vissza nem térítendő központi támogatás elnyerése érdekében.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati adatlapot a mellékleteivel együtt a 
pályázati kiírás előírásai szerint az igényelhető legmagasabb összegre nyújtsa be.  
 
 



Határid ő:  2015. június 11. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. A képviselő testület kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződést az autóbusszal végzett, 
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 6. §-a alapján 
lefolytatott pályázati eljárást követően kötötte meg a Pannon Volán Zrt-vel.  
 

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

 
4. A képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedést 2015. január 1-től 2015. december 

31-ig folyamatosan fenntartja.  
 
 

25. sz. napirend 
 
Komlói Temetkezési Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Kaluzsa Tamás ügyvezető 
 
 
A Gazdasági és településfejlesztési, és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Szarka Elemér József: A temető gondozását a Városgondoksággal együttműködve végzi a Kft. 
A helyszíni szemlék alapján megállapították, hogy a temető jól gondozott, rendezett, a parcella, 
és sírhely kialakítással kapcsolatos fejlesztések ütemezetten és jól haladnak. Negatív észrevételt 
az ott végzett tevékenységre vonatkozóan nem jeleztek. Javasolta, hogy a parkolóba ültessenek 
fákat, melyek nyáron árnyékot adnak majd az ott parolók részére.  
 
Molnár Zoltánné visszaérkezett. 
 
Polics József véleménye, hogy a temetőben mindig van valamilyen fejlesztés, az üzemeltetés 
olyan szinten folyik, amit már Komló lakossága régóta elvárt. Folyamatos előrelépés történik, 
melyet megköszönt a Temetkezési Kft.-nek és a Városgondnokságnak.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



88/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – megtárgyalta a 
Komlói Temetkezési Kft. beszámolójáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőre vonatkozó 
2014. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

26-28. sz. napirend 
 
26. Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
 
27. Pályázat a körtvélyesi óvoda felújítására 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
 
28. Pályázat a KBSK főépülete infrastruktúra fejlesztésére 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Mindhárom előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és településfejlesztési valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, a határozati javaslatokat elfogadásra javasolták. 
 
 
Dr. György Zóra  megkérdezte, hogy mely területek lettek meghatározva az utak felújítására, 
mivel a Gorkij utcában nagyon rossz állapotú az út.  
 
Gerencsér Ágnes kérdezte, hogy Körtvélyesben is csak kátyúzással teszik-e rendbe az utat.  
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a belterületi utak felújítására az alacsony 
lehetőség miatt elsősorban azok az utak kerültek a javaslatba, ahol az előkészítettség megfelelő. 
Ahogy az előterjesztésben is szerepel, a felújítandó útszakaszok a következők:  

 
- Kossuth Lajos utcai közút egy szakasza (3611, 3612, 3616 hrsz) 
- Bányász utca és Vájáriskola utcai közút egy szakasza (1138, 1167 hrsz) 
- Körtvélyes városrészre bevezető út egy szakasza (1521/68 hrsz). 

 
Sikeres pályázat esetén a keretösszegen belül tudják a felújítást elvégezni, ha év végén 
pénzmaradvánnyal is rendelkezik az önkormányzat, akkor kerülhet sor aszfaltszőnyegezésre.  
Az előterjesztés tartalma szerint 5.234.210,- forint értékben, 1271 m2 területen van lehetőség 



aszfaltszőnyegezésre a körtvélyesi bekötő út valamelyik szakaszán. Ez azt jelenti, hogy vagy a 
bevezető út Nagyszántó és Hegyhát utcák közötti teljes szakasza, vagy az autóbusz forduló és a 
bevezető út Nagyszántó és Hegyhát utcák közötti szakaszon részleges felújítás történhet meg. 
Bízik benne, hogy a pályázati lehetőségek a jövőben bővülni fognak és a Gorkij utcai útfelújítás 
is megvalósulhat. A jelenlegi javaslatba azért nem került be a Gorkij utca és a körtvélyesi 
gyűjtőút, mert helyi tömegközlekedés átszervezése kapcsán a későbbiekben bekerülhetnek a 
pályázati programokba.  
 
A képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag egyetértett a három határozati javaslat 
egyben szavazásáról. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat, melyeket a képviselő-testület 15 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

89/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú közutak felújítási pályázatáról 
szóló előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület pályázat benyújtását határozza el az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás b) belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása pályázati alcél keretében támogatás elnyerése érdekében. A pályázat az 
alábbi önkormányzati tulajdonú közutak burkolat felújítását foglalja magában: 

2.  
a) Kossuth Lajos utcai közút egy szakasza (3611, 3612, 3616 hrsz) 
b) Bányász utca és Vájáriskola utcai közút egy szakasza (1138, 1167 hrsz) 
c) Körtvélyes városrészre bevezető út egy szakasza (1521/68 hrsz) 
 

A képviselő-testület a felújítások költségigényét bruttó 17.647.031,- Ft összértékben 
határozza meg, melyhez 15%, azaz 2.647.054,- Ft saját forrást biztosít Komló Város 
2015. évi költségvetéséről és végrehajtási rendjéről szóló 8/2015. (III.6.) önkormányzati 
rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok 
önereje” előirányzat terhére. A pályázatban igényelt támogatás összege a fejlesztési igény 
85%-a, azaz 14.999.977,- Ft. 
 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat és mellékletei benyújtására, 
valamint az ezzel kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

Határid ő:  2015. június 9. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



 
90/2015. (VI.4.) sz. határozat 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat a körtvélyesi óvoda felújítására” tárgyú 
előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület a tulajdonában álló Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvoda 
(7300 Komló, Nagyszántó u. 10. sz.) épületének felújítására a központi költségvetésből 
biztosított támogatás elnyerése érdekében pályázat benyújtását határozza el bruttó 
10.637.638,-Ft beruházási költséggel. 
A fejlesztés megvalósításához 531.882,-Ft saját forrást biztosít a költségvetési rendelet 7. 
sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje” beruházási 
előirányzat terhére. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre 

történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  

 
Határid ő:  2015. június 9. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

91/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági 
és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat a KBSK főépülete infrastruktúra fejlesztésére” 
tárgyú előterjesztést. 
 

2.) A Képviselő-testület a tulajdonában álló KBSK (7300 Komló, Pécsi út 44.) főépületének 
belső felújítására a központi költségvetésből biztosított támogatás elnyerése érdekében 
pályázat benyújtását határozza el bruttó 23.529.412,-Ft beruházási költséggel. 
A fejlesztés megvalósításához 3.529.412,-Ft saját forrást biztosít a költségvetési rendelet 
7. sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje” 
beruházási előirányzat terhére. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



3. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre 
történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  

 
Határid ő:  2015. június 9. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

29. sz. napirend 
 
KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos 
KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 8/2013. (I. 21.) sz. határozat módosítása 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy az előterjesztés azért került a képviselő-testület elé, mert az önrész 
és az összes beruházási költség csökkent a pályázatban. Ezért van szükség a határozat 
módosítására, melyet csatolni kell a pályázathoz. Az utca neve azért nem módosult, mert a 2 éve 
elkészült pályázat még a régi utca nevén került benyújtásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 14 igen, 
1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

92/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő–testület – az polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) 
épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 
8/2013. (I. 21.) sz. határozat módosítását. 

A képviselő-testület a 8/2013. (I. 21.) sz. határozat 1.) pontjának 3. bekezdésében szereplő 
mondatot, valamint a 4. bekezdést az alábbiak szerint módosítja: 

A tervezett fejlesztés elszámolható 205.920.357,-Ft-os összköltségén belül az igényelt 
175.032.303.,-Ft támogatási összeghez 30.888.054,-Ft pályázati önerőt biztosít a 2015. 
évi költségvetés terhére. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítását a 2015. évi költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor vezesse át.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



 
30. sz. napirend 

 
Az Országos Polgárőr Nap városi rendezvénnyé nyilvánítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester elmondta, hogy a meghívók kiküldésre kerültek, a nagyszabású rendezvényre 
várják az idelátogatókat is. A rendezvény fővédnöke dr. Pintér Sándor belügyminiszter fogja 
köszönteni a jelenlévőket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

93/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és az 
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta az Országos 
Polgárőr Napról szóló előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület a 2015. június 20-án Komló-Sikondai Pihenőparkban megrendezésre 
kerülő Országos Polgárőr Napot városi nagyrendezvénnyé nyilvánítja. 

 

2. A rendezvény kulturális programjainak és általános szervezési feladatainak 
lebonyolításával megbízza a Közösségek Háza-, Színház- és Hangversenyterem 
intézményt, azzal, hogy a rendezvény költségeinek fedezeteként a Magyar Telekom Nyrt. 
által rendezvényszervezés jogcímen biztosított 5MFt bruttó összeget jelöli meg.  
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Országos Polgárőr Nap 
nagyrendezvényt szerepeltesse Komló város 2015. évi rendezvény-naptárában. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

31. sz. napirend 
 
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

94/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
javaslata alapján engedélyezi a neckartenzlingeni kiküldetést. 
 
A hivatalos delegáció tagjai:  
 Bareithné Benke Nikolett  alpolgármester 

Schalpha Anett   képviselő 
Ábel János     Komló Város Német Nemzetiségi    

      Önkormányzat elnöke 
 Ferencz-Lőfi Lajos   gépkocsivezető 
 
A kiutazás ideje:   2015. július 10-13. 
 
A hivatalos delegáció kiutazási költségei:  
A kiküldetésben részesülők: 

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

 
A Képviselő-testület megbízza a címzetes főjegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges költségek 
kifizetéséről, valamint a valuta kiutalásáról gondoskodjon.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

32. sz. napirend 
 
Beregszászi járásba kiküldetés 
 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy kiküldésre került a módosított előterjesztés, mivel időközben 
megváltozott a kiküldetés időpontja. 
 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 15 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

95/2015. (VI.4.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztése, pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
állásfoglalása alapján – megtárgyalta a beregszászi kiküldetésről szóló előterjesztést.  
 
A képviselő-testületi a beregszászi kiküldetést jóváhagyja. 
 
A delegáció tagjai:  
 Bareithné Benke Nikolett   alpolgármester 
 Kovács Károly Balázs  a Komlói Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László 

Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma igazgatója 
Csík Istvánné  a Komlói Honismereti- és Városszépítő Egyesület alelnöke 

 
A kiutazás ideje:   2015. június 12-14. 
 
A kiutazás költségei: 

A kiküldetésben részesülők: 
- napidíja: 3 fő x 2 nap x 16 EUR      96 EUR 
-A gépkocsi költségeire, valamint váratlan   274 EUR   
kiadásokra előlegként felhasználható keretösszeg 
(számla ellenében, utólagos elszámolással történik)  

 Összesen:       370 EUR 
 
A képviselő-testület megbízza a címzetes főjegyzőt, hogy az utazás költségeiről valamint a valuta 
kiutalásáról gondoskodjon. 
  
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 



 
33. sz. napirend 

 
Interpellációk, bejelentések 
 
Interpelláció nem érkezett.  
 
 
Pálfi László bejelentette, hogy 2015. június 11-én csütörtökön 17 óra 30-kor a Gesztenyési 
presszóban lakossági fórum lesz. 
 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a mai nap folyamán 17 órakor a 
Színházban Pedagógus Nap alkalmából elismerések, kitüntetések átadására kerül sor, majd a 
Nemzeti Összetartozás emlékműnél megemlékezéssel zárul a program. A megjelenésre 
feltétlenül számít. 
 
Az ülést 15 óra 36 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   dr. Vaskó Ernő  Polics József 
 címzetes főjegyző  polgármester 


