
 

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

         2015. szeptember 10-i üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fő képviselő, dr. Barbarics Ildikó, Hegedüs Norbert, Schalpha Anett 
és Gerencsér Ágnes igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 05 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Napirend módosítására tett javaslatot: 5. számú napirendként javasolta felvenni A települési 
szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 
kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosítása című napirendet. Majd a tárgyalás sorrendjére tett javaslatot: 
1. sz. napirendi pontként Komló város hatályos bel- és külszabályozási terve 2013-2014. évi 
módosításának elfogadása, 2. sz. napirendi pontként a Szent Kinga Caritas alapítvány 
helyiséghasználati kérelme, 3. sz. napirendi pontként a Komlói Erdélyi Kör által emelt Kopjafa 
áthelyezése című előterjesztések kerülnek előre a meghívott vendégekre tekintettel. A további 
napirendi pontok számozása értelemszerűen folytatódik.  
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve 2013-2014. évi módosításának 
elfogadása 
 
Előadó:  Polics József  polgármester 
 
A polgármester bemutatta Kovács Pétert, aki dr. Baracsi Viktória főépítészt helyettesíti amíg ő 
GYES-en lesz. Feladatához sok sikert kívánt. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati 
javaslatot és a rendeletet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
 
A polgármester együttesen bocsátotta szavazásra a határozati javaslatot és a rendeletet, melyet a 
képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 



 
105/2015. (IX.10.) sz. határozat 

 
Komló város önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és 
településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta a város településrendezési tervének 2013-14 évi módosítását. 

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

Településrendezési Tervét érintő módosításokat, azok településszerkezeti tervi 
vonatkozásait a város Helyi Építési Szabályrendeletét valamint az annak mellékletét 
képező szabályozási tervlapokat és az előterjesztéssel egyezőleg megállapítja azt.   

 
2) A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a jóváhagyott tervet 

sokszorosíttatást és záradékoltatást követően adja át a hatósági és adóirodának, valamint 
küldje meg az eljárásban közreműködő szakhatóságoknak, továbbá a központi tervtárnak. 

 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész 
 
 
 
majd az alábbi rendeletet alkotta: 
 

18/2015. (IX.11.) sz. rendelet 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze véleményének kikérésével, 
valamint az 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség; Dél-
dunántúli Vízügyi Hatóság; Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága; Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal; Baranya Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége; Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ; Járási Hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala; Baranya 
Megyei Kormányhivatal Földhivatal; Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság; 
Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság; Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági Hivatal; Pécsi Bányakapitányság; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala; Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész; Elsőfokú építésügyi 
hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § A város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának 
megállapításáról szóló 28/2012. (XII. 15.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) 
bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



(3) E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:  
1.  számú melléklet: Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei 
2. számú melléklet: PÉCSÉPTERV Kft 519-2013 jelzőszámú tervdokumentációjának 

SZ-1 jelű, M 1:10000 léptékű külterületi és 1-15 jelű, M 1:2000 léptékű belterületi 
szabályozási tervlapjai, valamint az 531-2014 jelzőszámú dokumentáció SZ-1 és 
SZ-2 jelű szabályozási tervlapjai. 

3. számú melléklet: Helyi védelem alá vont épített értékek katasztere 
4. számú melléklet: Helyi védelem alá vont természeti értékek katasztere 

 
2. § A R. 4. §-a az alábbi (6)-(8) bekezdéssel egészül ki: 

(6) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási Terv 
módosítása esetén lehetséges:  
a) szabályozási vonal,  
b) építési övezet, övezet, építési övezet határa, övezet határa,  
c) területfelhasználási egység besorolása,  
d) belterületi határ, tervezett belterületi határ,  
e) építési hely 
f) telek be nem építhető része, 
g) közhasználat számára megnyitott magánterület. 

(7) A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabálytól függő szabályozási elemek – e 
rendelet szempontjából informatív elemek – változása, változtatása nem igényel 
rendezési tervmódosítást. 

(8) Az (6), (7) bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a további 
tervezési és építési engedélyezési eljárás során irányadóként veendők figyelembe. 

3. § A R. 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1)  Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen - az OTÉK szerint – az alábbi megnevezésű 

és jelű terület-felhasználási egységek találhatók. 

 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET:  
 
LAKÓTERÜLETEK 

nagyvárosias lakóterület     Ln  
kisvárosias lakóterület      Lk 
kertvárosias lakóterület               Lke 
falusias lakóterület       Lf 

ÜDÜLŐTERÜLETEK 
üdülőházas üdülőterület     Üü 
hétvégi házas üdülőterület     Üh 

VEGYES TERÜLETEK 
településközponti vegyes terület    Vt 
központi vegyes terület     Vk  

GAZDASÁGI TERÜLETEK 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület            Gksz 
egyéb ipari gazdasági terület     Gi 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
különleges sportterület      Ks 



különleges hulladékkezelési terület     Kh  
különleges egészségügyi terület    Kk 
különleges strandfürdő terület     Kf 
különleges állatmenhely terület     Ka 

 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET:  
 
KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

közúti közlekedési terület             KöU 
kötöttpályás közlekedési terület            KöV 

ZÖLDTERÜLET        Z 
ERDŐTERÜLETEK 

védelmi erdőterület      Ev 
gazdasági erdőterület      Eg 
egészségügyi-turisztikai célú erdőterület   Ee 

MEZŐGAZDASGI TERÜLETEK 
kertes mezőgazdasági terület    Mk 
általános mezőgazdasági terület    Má 
rét-legelőterület      Mg 
korlátozott mezőgazdasági terület              Mák 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET      V 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

különleges terület (sportterület)              Ks1 
különleges terület (napelem park)    Kn 
különleges terület (temető)     Kt 
különleges terület (bánya)     Kb  

 

4. § A R. 6. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(3) A rekonstrukciós terület fogalma azt jelenti, hogy egy korábban már beépített terület 
rendeltetését, vagy beépítési paramétereit a szabályozási terv megváltoztatja. Ez esetben 
a területen hosszabb időszakon át a régi és az új elemeket vegyesen tartalmazó beépítés 
lesz a jellemző. Ezért az 1. számú mellékletben leírt övezeti korlátok és a szabályozási 
terv képezik a fő szabályt. Azon területek esetében, amelyek változatlan 
területfelhasználás mellett kerülnek rekonstrukció alá, az övezetre vonatkozó, e rendelet 
1. számú mellékletében rögzített paraméterek, határértékek az övezetekben megvalósuló 
új beépítésre vonatkoznak.  
Azon rekonstrukciós területekre, melyeket a szabályozási terv funkcióváltásra ítél, a 
korábbi területfelhasználási módba illeszkedő jelenlegi tevékenységek a meglévő 
épülettömegeken, illetve az új paraméterek által megszabott határértékeken belül tovább 
folytatható.  
Ahol egy ilyen területen a tervezett új beépítés közelében már van új megvalósult 
építkezés, ott az illeszkedés szempontjából minden esetben az új beépítés a mérvadó.  

5. § A R. 6. § (13) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



(13) Beépítésre szánt területen az építési helyet általános szabályként az OTÉK határozza 
meg. 

 
6. § A R. 6. § (15) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(15)  A hátsókert azokban az építési övezetekben zérus értékű, amelyekben a megengedett 
beépítés 50 %, vagy annál több és oldalhatáron álló, vagy zártsorú beépítés van előírva.  

7. § A R. 6. § (18) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(18)  A város teljes egybefüggő belterületén a használatbavétel feltétele a teljes 

közművesítettség.  
Kivételt képez ez alól olyan létesítmény, mely rendeltetése alapján közműcsatlakozást 
nem igényel.  
Részleges közművesítés esetén beépíthető a telek a szennyvízhálózat kiépüléséig - 
Kisbattyán és Zobák puszta belterületén, továbbá az Attila u., Bocskai u., Bajcsy-
Zsilinszky u., Sóstói u., Dugovics u., Hunyadi u., Esze Tamás u., Hízlalda utca, Ipari út 
azon részein, melyek szennyvízelvezetése nem megoldható illetve gazdaságtalan - 
valamint külterületi építés esetén. 
 

8. § A R. 7. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(7) A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások:  

- a területre vonatkozó építési paramétereket az 1. számú melléklet tartalmazza,  
- meglévő, már beépített területeken csak magastető létesíthető, 35-450 tetőhajlással. 

9. § A R. 9. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 
(9)  Az Üh jelű terület azon övezeteiben, ahol az 1. számú mellékletben 6 m az 

épületmagasság, az épület utcafronti homlokzatának magassága nem lehet több 6,0 
méternél. Ez a homlokzati magasság csak abban az esetben engedhető meg, ha a telek 
azon részén, ahová az épület kerül a tereplejtés nagyobb 15 %-nál. Ahol a lejtés a 15 % -
ot nem éri el az épület utcafronti homlokzatának magasság csak 5,0 m lehet. 

10. § A R. 10. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1)  A gazdasági területen az alábbi területek találhatók: 

   kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület    Gksz 
  egyéb ipari gazdasági terület     Gi  
 
11. § A R. 11. alcím helyébe az alábbi alcím lép: 
 

1 1 .  K ü l ö n l e g e s  b e é p í t é s r e  s z á n t  t e r ü l e t e k  ( K )  
 

12. § A R. 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg: 

különleges sportterület      Ks 
különleges hulladékkezelési terület     Kh  
különleges egészségügyi terület    Kk 
különleges strandfürdő terület     Kf 
különleges állatmenhely terület     Ka 
 

13. § A R. 19. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A közlekedési és közmű terület a következő övezetekre oszlik: 

országos mellékutak és városi főközlekedési  



utak övezete        KöU1 
  városi gyűjtő utak övezete     KöU2 

egyéb kiszolgáló utak övezete    KöU3 
nagyobb gépkocsi-várakozó területek övezete  KöU4 
sétálóutcák (csillapított forgalmú utak) övezete  KöU5 
kötöttpályás közlekedés övezete    KöV 
 

14. § A R. 20. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) A zöldterületen belül a zöldfelületnek 75%-ot kell elérnie. 
 

15. § A R. 26. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A területen a szőlő- és gyümölcstermesztéssel, ezek feldolgozásával és tárolásával, 

kapcsolatos, tájba illő tömegű és anyaghasználatú, szabadon álló építmények 
helyezhetők el, vonatkozó jogszabályok betartásával, legfeljebb 4,5 méteres 
épületmagassággal és 3 %-os beépítettséggel.  

 
16. § A R. az alábbi 27/1. alcímmel és §-sal egészül ki: 
 

2 7 / 1 .  K ü l ö n l e g e s  b e é p í t é s r e  n e m  s z á n t  t e r ü l e t e k  ( K ) 
27/1. § 

(1) A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg: 
  Különleges sportterület     Ks1 

Különleges temetői terület     Kt  
Különleges bánya terület      Kb 
Különleges napelem park terület     Kn 
 

17. § A R. „28. Különleges napelem park terület (Kn)” alcíme „2 8 / 1 .  K ü l ö n l e g e s  
n a p e l e m  p a r k  t e r ü l e t  ( K n ) ” alcímre módosul. 
 
18. § A R. az alábbi 28/2. alcímmel és §-sal egészül ki: 
 

 28/2. Kt j e lű  t e m e tő i  é s  k e g y e l e t i  p a r k i  t e r ü l e t  
28/2. § 

(1)  A területen épület csak a temetést szolgáló funkcióval létesíthető, legfeljebb 2 % 
beépítettséggel és 4,5 m építménymagassággal. Az épületmagassági korlát túlléphető 
harangláb, illetve ravatalozóhoz tartozó torony esetében 10 m-es magasságig. 

(2) A területen épületet elhelyezni szabadon álló beépítési mód szerint lehet. 
(3)  A temető 50 m-es környezetében kegyeletet sértő épület nem helyezhető el. 

 
19. § A R. az alábbi 28/3. alcímmel és §-sal egészül ki: 
 

 2 8 / 3 .  K b  j e lű  b á n y a t e r ü l e t  
28/3. § 

(1) A területen épület legfeljebb 2 % beépítettséggel, szabadon álló beépítési móddal és 12,5 
m építménymagassággal létesíthető. 
 

20. § A R. 30.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 



(5) A szabályozási tervben jelölt régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanok esetében a 
HÉSZ előírásait a mindenkori örökségvédelmi jogszabályok előírásaival együtt kell 
alkalmazni.  

 
21. § A R. 31.§-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki: 

(12) A szabályozási tervben jelölt régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanok esetében a 
HÉSZ előírásait a mindenkori örökségvédelmi jogszabályok előírásaival együtt kell 
alkalmazni.  

 
22. § A R. 31. § (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(10) Helyi védelem alá vont építmény bontására a védettség megszüntetését követően 
kerülhet sor. A megszüntetés építész szakvélemény alapján történhet, a települési 
főépítész szakvéleményének birtokában.  

 
23. § A R. az alábbi 36/1. alcímmel és §-sal egészül ki:  
 

 3 6 / 1 .  É p í t m é n y e k  e l h e l y e z é s e  k ö z t e r ü l e t e n ,  a  k ö z t e rü l e t e k  
k i a l a k í t á s a  

36/1. § 
A városképi jelentőségű utak területén, a helyi értékvédelmi területekhez csatlakozó 
közterületeken, valamint a közparkok területén az építmények, alapozás nélküli pavilonok, 
utcabútorok és köztárgyak, reklámok, burkolatok létesítéséhez, valamint növények kiültetéséhez 
és kihelyezéséhez minden esetben ki kell kérni a települési főépítész véleményét településképi 
véleményezési eljárás keretében. 
 
24. § A R. 39. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(2) Az egyes teleknagyságokhoz megengedett legkisebb telekmélység és – szélesség 
értékeket az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 
25. § A R. 39.§-a az alábbi (3)-(4) bekezdéssel egészül ki: 

(3) Az övezeti paraméterek között szereplő teleknél kisebb méretű telkek telekalakítása csak 
a telek terület növekedését eredményezheti. 

(4) Meglévő úszótelkes beépítések esetén új telkek akkor alakíthatók ki, ha a táblázatokban 
megadott beépítési és zöldfelületi paraméterek a tömbre továbbra is betarthatóak. 

 
26. § A R. az alábbi 39/1. alcímmel és §-sal egészül ki: 
 

 3 9 / 1 .  T á j k é p v é d e l e m  
3 9 / 1 .  §  

(1) A szabályozási tervben jelölt tájképvédelmi területen az engedélyezési terv részeként 
látványterv készítendő a tájképbe illesztés megítélhetősége érdekében. 

 
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

 
28. § Hatályát veszti a R.  
(1) 1.§ (2) bekezdése, 



(2) 2.§ a), e), f), g), h), i) pontja, 
(3) 4.§ (1)-(5) bekezdése, 
(4) 6.§ (4), (7), (8), (9), (14) bekezdése, 
(5) 7.§ (2) bekezdése, 
(6) 8.§ (3) bekezdése, 
(7) 9.§ (4)-(5) bekezdése, 
(8) 10.§ (3) bekezdése, 
(9) 12.§-a, 

(10) 17.§-a, 
(11) 19.§ (3), (5), (6) bekezdése, 
(12) 22.§ (2) bekezdése, 
(13) 28.§ (3) bekezdése, 
(14) 29-30.§-a, 
(15) 31.§ (1), (2), (3), (11) bekezdése, 
(16) 32-34.§-a, 
(17) 35.§ (2)-(11) bekezdése, 
(18) 36.§-a és 
(19) 38.§ (1) bekezdése. 

Komló, 2015. szeptember 10. 
 

dr. Vaskó Ernő Polics József 
címzetes főjegyző polgármester 

 
 

2. sz. napirend 
 
Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiséghasználati kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Tamás Gyuláné kuratóriumi 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 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

106/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Szent Kinga Caritas Alapítvány kérelmét.  
 
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szent Kinga Caritas Alapítvány 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, Vak Bottyán u. 
17. alatti 2925/4 hrsz-ú épületben lévő 31,26 m2 nagyságú közösségi teret ingyenesen a 
használatába adja gyermekek képesség-fejlesztése és közösségi programok szervezése céljára, 
az alábbi feltételekkel: 
 
- A használati szerződés határozott időre, 2015. szeptember 15-től 2017. szeptember 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. szeptember 15. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A rezsi költségek tárgyévi támogatására vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. A 2016. évi 
támogatásról kérelem alapján a nem költségvetési szervi támogatások odaítélése során dönt. 

 
 

3. sz. napirend 
 
Komlói Erdélyi Kör által emelt Kopjafa áthelyezése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Lovász Anton  elnök 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Makra István Edéné megemlítette, hogy a Kopjafa szebb, méltóbb környezetbe kerül, ahol 
a megemlékezések nyugodt körülmények között történhetnek.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

107/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság véleményének a figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Erdélyi Kör által emelt 
Kopjafa áthelyezésével kapcsolatos előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Komlói Erdélyi Kör által emelt Kopjafa Komló, 48-as térre 
történő áthelyezésével. A Kopjafát a már kialakított járdához csatlakoztatva kell elhelyezni a 
Petőfi Szobor és az ’56-os Emlékkő közötti szakaszon, azokkal egy vonalban. A Képviselő-
testület felkéri a Városgondnokságot, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az áthelyezés 
érdekében. 



Határid ő: 2015. október 6. 
Felelős: Bogyay László 
 
 
A polgármester ismét napirend módosítására tett javaslatot, a megérkezett vendégekre tekintettel 
kérte megtárgyalni 4. sz. napirendi pontként a Komló város integrált településfejlesztési 
stratégiájának és településfejlesztési koncepciójának elfogadása című napirendet. 
 
A képviselő-testület a módosító javaslatot kézfeltartással egyhangúlag elfogadta. 
 
 

4. sz. napirend 
 
Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának és településfejlesztési 
koncepciójának elfogadása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Csaba Gyula  okleveles építőmérnök 
 
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 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

108/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta 
Komló város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának 
elfogadása tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tájékozódott a tárgyi dokumentumok készítésének, véglegesítésének 
menetéről, az előterjesztés 3., 4. és 5.sz. melléklete szerinti dokumentumokat megismerte. 
 
A Képviselő-testület a Komló város hosszú- és középtávú fejlesztését szolgáló 
Településfejlesztési Koncepciót és Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a 
koncepció és stratégia honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon, valamint a koncepció 
elfogadásáról és megjelentetéséről az eljárásban részt vetteket és az állami főépítészt értesítse. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konkrét pályázati kiírások társadalmi 
egyeztetése során megismert feltételekhez történő alkalmazkodás érdekében az integrált 
településfejlesztési stratégia szükséges módosításának előkészítéséről folyamatosan 
gondoskodjon. 



Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:   Polics József polgármester 
 
 

5. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József elmondta, hogy pótlólag került kiküldésre a polgármester és alpolgármester elmúlt 
időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló. 
 
Jégl Zoltán a vásárcsarnok fejlesztéséről, a Solar Energy Systems Kft. lejárt szerződéséről és 
ezzel kapcsolatos tárgyalásról, az Altáró fürdőépület hasznosításáról és a kapcsolódó tárgyalásról, 
valamint a vájárképzés jelenlegi helyzetéről érdeklődött. 
 
Mink Ern ő a szennyvízberuházás fejleményeiről kérdezett. 
 
Dr. Makra István Edéné a magyarszéki tó feletti útfelújításról és a világítás korszerűsítésről 
érdeklődött.  
 
Polics József elmondta, hogy folyamatosan változnak a tervezett TOP-hoz kapcsolódó pályázati 
kiírások, végleges kiírás még nincs, kb. október környékén várható. Jelenleg egy speciális kiírás 
alapján a vásárcsarnok, a piac és környezete önálló fejlesztést nem tesz lehetővé. A Sík János 
gazdasági társaságának tulajdonában lévő rossz állapotú épület a vásárcsarnok felújítása után 
eléggé furcsa látványt nyújtana, de a jelenlegi információk alapján egy együttműködési 
megállapodással és egy ajándékozási szerződéssel bevonható az ingatlan az egész projektbe. 
Egyelőre csak tájékozódás folyik arról, hogy van-e hajlandóság a másik fél részéről. Így lenne 
lehetőség a teljes környezet rehabilitációjára.  
A Solar Energy Systems Kft. körülbelül 5,6 millió forint bérleti díjat utalt az önkormányzat 
számlájára, a hosszú egyeztetéseknek és ügyvédi segítségnek köszönhetően. Ezáltal Komló Város 
Önkormányzata nem indít felszámolási eljárást a cégnél. Aláírásra került az ingatlan adásvételi 
szerződése, melyben meghatározásra került a 2015. december 15-i fizetési határidő.  
Az Altáróban található fürdőépület nincs Komló Város Önkormányzata tulajdonában, a 
tulajdonosa egy budapesti cég. Egy magyar-olasz érdekeltségű gazdasági társaság (üvegfúvással, 
csillárkészítéssel foglalkoznak) és a tulajdonos között üzleti terv készült a fogalalkoztatásra, 
ingatlan hasznosításra figyelemmel, melyre szintén (GINOP) pályázati forrásra lesz szükség. 
Személy szerint mindent elkövet annak érdekében, hogy a régóta üresen álló épület újra 
hasznossá váljon. 
Vájárképzéssel kapcsolatban elmondta, hogy idén 4 fő iratkozott be a képzésre, a pótbeiratkozás 
nem járt sikerrel, minimum 8 fő kellett volna az osztály elindításához, így nem indítanak első 
évfolyamot. Az intézmény viszont engedélyt kapott a felnőttképzés elindítására, jelenleg ezen 
dolgoznak.  
Az ellátatlan területek szennyvízelvezetése ügyében (Bajcsy-Zsilinszky utca, Sóstói út, Attila 
utca, Bocskai utca, Hunyadi utca, Dugovics utca) a Nemzeti Fejlesztési Irodával történt 
egyeztetés ez év augusztus 10-én. Augusztus végére minden olyan adatot biztosítottak amit idáig 



kértek a pályázathoz. Az eddig lefolytatott eljárásokat megszüntették, új eljárásokat 
kezdeményeztek. A beruházás műszaki tartalma megváltozott, így bővült a hálózat, mert a 
Dugovics utcától a víztorony felé épülő családiházak bekötését is biztosítani szeretnék a program 
kapcsán. Az új KEHOP kiírás nem támogatta az eszközbeszerzést, ennek összegét át kellett 
konvertálni a szenyvíztelep egy másik technológiai berendezésének fejlesztésére. Mindezek 
adminisztrációs munkái valósultak meg az elmúlt egy hónap alatt. A közös cél az, hogy Komló 
első legyen a projektben és 2016. januárban újra megkössék a lefolytatott eljárások alapján a 
kivitelezői szerződéseket.  
Kerékpárút kapcsán: a megérkezett kormányhatározat szerint Komló pályázata nem fér bele a 
KÖZOP pályázatba. A kormány felkérte a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgáljon meg 
másik három forrásból való finanszírozási lehetőséget is, melynek határideje azonnali. Az 
azonnali határidőre hivatkozva Varga miniszter urat kérte, hogy mielőbb nyújtson tájékoztatást 
ezzel kapcsolatban. Azt a választ kapta, hogy utánanéz és küldi válaszát. 
Az E-ON-nal kíváló az együttműködés, melynek eredményeképpen már 16 fő dolgozik a Vízmű 
épületében lévő irodájukban, és a későbbiekben a csapat további 10 fővel bővül. Egyeztetések 
folynak az ügyfélszolgálat áthelyezéséről a Vízmű épületébe. Így az E-ON-nal közösen 30 
munkahely létesülhet a jövőben, jó bérszínvonallal, cafetéria és egyéb ellátásokkal.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen, 
1 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

109/2015. (IX.10.) 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 nyertes pályázatokról szóló tájékoztatót, 
− a fogászati ügyelet ellátásáról szóló tájékoztatót, 
− az átszervezett munkarend és az igazgatási szünet bevezetésével kapcsolatos tájékoztatót, 
− a Bachman Zoltán, Komló Város Díszpolgára halálesetével kapcsolatos tájékoztatót, 
− a Mérei Emil, Komló Város díszpolgára halálesete kapcsán tett intézkedésekről szóló 

tájékoztatót, 
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
− A komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült kalászok 

elhelyezéséről szóló tájékoztatót. 
 

 



Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 

Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

6. sz. napirend 
 
Pécsi Tudományegyetemmel kötendő együttműködési szerződés 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: dr. Bódis József rektor 
 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Pista József jónak tartja az együttműködést. Megkérdezte, hogy miért nincs a hőforrásokról és a 
metánkészletről szó az anyagban. A 2. pontban „a projektbe bevonható és bevonandó magyar és 
külföldi cégek” értelmezését kérte.  
 
Molnár Zoltánné távozott, képviselők száma 10 fő. 
 
Polics József tájékoztatta a képviselőt, hogy a részprojektek, a hulladék, a biomassza, a megújuló 
erőforrások és a komplex hasznosítás magába foglal mindent, mivel ma már gazdaságosan nem 
lehet ezekkel a kérdésekkel foglalkozni úgy, hogy csak a szénre fókuszálnak. Szinte „null” 
hulladékkal kell hasznosítani azt az anyagot, ami kikerül, pl.: a szenet, a meddőben lévő 
nemesfémeket, a metánt, a széndioxidot, kéndioxidot, hamut, stb. Ez olyan komplex kutatást 
jelent, melynek a célja a szén, de ezen keresztül a komplex hasznosítás is. Ezért került bele a 
mindennapi problémát érintő hulladék is egy vegyészeti hasznosítással együtt. A „külföldi” azért 
került bele a megállapodásba, mert az eddigi tanulmányokat tekintve, mindent összegyűjtve, a 
külfödi tapasztalatokra is alapozni kell. A freiburgi egyetemmel folytatott egyeztetés alapján 
kiderült, hogy ők már foglalkoztak barnaszénre kiterjedő tisztaszén-technológiával és vannak 
tapasztalataik. Minden külföldi és magyar tapasztalatot összegyűjtve lehet előre haladni. Az 
egyeztetések már 18-án folytatódnak kancellár úrral és a szakértőkkel, hogy a megállapodásban 
célként megfogalmazottak megvalósuljanak.  
 
Pista József bízik benne, hogy megvalósul és Komlónak is hasznára válhat. 
 
Szarka Elemér József szerint a bányabezárás még mindig nagy gondot jelent az embereknek és 
a városnak. Véleménye, hogy a projekt nagy lehetőséget nyújt az egyetemnek, mely nagy 
felelősséggel is jár. Örül a megállapodásnak.  
 
Polics József elmondta, hogy a keretmegállapodás nem rendelkezik a szénvagyon befektetéséről 
és a kutatási eredményének hasznosításáról. A Baranya megyében elért laboratóriumi 
eredmények a későbbiekben a megye hírnevét is növelhetik. A szén hasznosítása a fő elem, de 
meg kell vizsgálni a társadalmi, gazdasági, szociológiai, egészségügyi, oktatási, és komplex 
nemzetgazdasági hasznát is. Idézett a megállapodásból: „Felek együttműködése arra irányul, 



hogy feltárják a mecseki szénvagyon alternatív felhasználásának lehetőségeit, különös 
figyelemmel az úgynevezett tisztaszén-technológiák alkalmazhatóságára, tudományos 
kutatásokon és a jó gyakorlati példákon nyugvó, megalapozott terveket és prognózisokat 
készítsenek a szénvagyon hasznosítás hosszútávú, költséghatékony módszereire. ”Véleménye 
szerint Komlóra és Baranya megyére nézve ez a kulcsmondat.  
 
Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

110/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Pécsi 
Tudományegyetemmel kötendő együttműködési szerződés című napirendet. 
 

1.) A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti együttműködési szerződés 
tervezetét megismerte, az abban foglalt célokkal egyetért, a szerződés szövegét a 
melléklet szerinti formában jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 

 
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés 2. pontjának 1. bekezdése 

szerint létrehozandó munkacsoport önkormányzat által delegált tagjait kijelölje, és az 
önkormányzatot a szerződés végrehajtása során teljes jogkörben eljárva képviselje a 
képviselő-testület rendszeres tájékoztatása mellett. 

 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: értelem szerint 

 
 



Együttműködési szerződés 
 

Amely létrejött egyrészről a  
 
Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) 
Képviseli: Dr. Bódis József rektor 
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
OM azonosító: FI 58544 
Adószám: 15329798-2-02 
Bankszámlaszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 
 
másrészről pedig a  
 
Komló Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviseli: Polics József polgármester  
Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Adószám: 15724100-2-02 
Bankszámlaszám: 11731063-15331524 
 
(továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. 
 

Előzmények: 
 
Baranya megyében a szénbányászat több mint két évszázadon át sok munkahelyet biztosított a 
szénbányászatban. A bányászat megszűnésével, nem teremtődtek alternatív munkahelyek. 
A szénkészlet adott, de nem gazdaságos és a környezetre is káros a szénalkalmazás korábban 
elterjedt módja. 
A foglalkoztatás kulcsa a bányászat újraindítása, a bányászat kulcsa a szén megfelelő gazdaságos 
és környezetvédelmileg is elfogadható hasznosítása. A mélyművelés sok munkahelyet teremt, de 
kb. dupla áron termel, mint a külfejtés. A magas hamutartalom is olyan adottság, amivel együtt 
kell élni és lehetőségként kell használni. A világban számos részmegoldás létezik a szén 
hasznosítására tisztaszén technológiában, de a mecseki adottságoknak megfelelő komplex 
hasznosítási forma nem létezik, azt ki kell alakítani. Baranya megye stratégiájában szerepel a 
saját erőforrások, így a szén hasznosításának a programja, de ennek a gyakorlatba való átültetése 
igen komplex, széleskörű ismereteket és alapos előkészítést /együttműködést igénylő folyamat. 
 

1. Az együttműködés célja 
 

Felek együttműködése arra irányul, hogy feltárják a mecseki szénvagyon alternatív 
felhasználásának lehetőségeit, különös figyelemmel az ún. tisztaszén-technológiák 
alkalmazhatóságára, tudományos kutatásokon és a jó gyakorlati példákon nyugvó 
megalapozott terveket és prognózisokat készítsenek, a szénvagyon hasznosítás hosszú távú, 
költséghatékony módszereire. Az együttműködés stratégiai célja olyan fenntartható, 
fejlődőképes iparág alapjainak megteremtése, amely integrálja mindazokat a 



tudományágakat, technológiákat, amelyek a tiszta szén technológiákkal összekapcsolt vagy 
összekapcsolható módon lehetővé teszik más erőforrások (pl. hulladékok, biomassza, 
megújuló erőforrások) innovatív, magas hozzáadott értéket eredményező hasznosítását, 
valamint a környezeti fenntarthatóságot piacképes módon támogató egyéb hatékony 
megoldásokat. 
 
A megvalósítás módja pedig az első lépésben egy olyan keretprogram kialakítása, ami 
alapján lehetővé válik az egyes konkrét feladatok megfogalmazása a legjobb szakértők, 
egyetemek, kutatóhelyek és vállalkozások bevonásával. A keretprogram egyeztetés után 
kijelölhetőek lesznek az egyes részprojektek résztvevői és irányítói, majd a részprojektek 
elkészülte után az egyes elemeket egységes szerkezetbe, folyamatba kell illeszteni. A 
keretprogram stratégiája alapján kell megtalálni, magának a keretprogramnak, illetve a 
részprogramoknak a finanszírozási forrásait. 
Az együttműködés végső célja a szénbányászat és feldolgozás, helyi adottságoknak 
megfelelő gazdaságos és környezetkímélő technológiai láncának és az ehhez szükséges 
beruházások kialakításának előkészítése komplex módon, bemutatva a lehetséges pótlólagos 
előnyöket a hulladékkezelés villamos áram tárolás biomassza hasznosítás területére kihatóan. 
 

2. Felek vállalásai 
 

Szerződő Felek a projekt szerződésben megnevezett kapcsolattartóik együttműködésével 
(projekt) program előkészítő munkacsoportot állítanak fel a szerződés aláírását követő 30 
napon belül. A munkacsoport összeállítása során bármely Fél javaslatára a Felek bevonják 
azt a szakértőt, szervezeti képviselőt, akinek a közreműködése, szakismerete a munkacsoport 
eredményes működéséhez szükséges. A munkacsoport 2015. december hó 01-ig bezárólag 
rendszerterv jellegű projekt munkaterv javaslatot állít össze, amely dokumentum tartalmazza 
különösen, de nem kizárólagosan 

- a jelen szerződés 1. pontjában megfogalmazott (projekt) programcél földtudományi, 
műszaki, élettudományi, társadalomtudományi, gazdasági szakmai részletezését, a 
várható kutatási, beruházási költségek, és a tervezhető jövedelmezőség összevető 
elemzését, 

- a kutatási (projektbe) programba bevonható ill. bevonandó magyar és külföldi 
vállalkozások, civil szervezetek, magyar és külföldi kutató intézmények, más 
felsőoktatási intézmények bevonásának lehetőségét és indokoltságát, 

- a projekt, vagy projektek finanszírozásához igénybe vehető lehetséges források körét, 
különösen az uniós és hazai pályázati lehetőségek területén, 

- a projekt(ek) kutatási költség - és időbeni ütemtervét. 
 

Felek nyilatkoznak arról, hogy az együttműködésükkel magvalósítandó K+F innovációs 
projekt(ek) során követik a „Kék Gazdaság” alapelveit, amelynek megfelelően olyan 
eredmények megvalósítására törekednek, amely hulladékképződés nélkül, vagy a hulladék 
hasznosításával érik el a gazdasági célt. 
 
A PTE kijelenti, hogy az együttműködés céljának megvalósítása érdekében az előkészítési 
szakban meghatározóan a kutatási terv, rendszerterv, projektterv összeállítása, témavezetési 
feladatok ellátása, a projekt megvalósítása során a kutatáskoordináció, kutatásmenedzsment, 



valamint a projektterv szerinti konkrét tudományos kutatási feladatok elvégzésével tudja 
támogatni az együttműködési cél megvalósulását.  
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy eljár a projekt(ek) speciális kormányzati támogatása 
érdekében, megfelelő kommunikációs tevékenységet fejt ki mind a potenciális szakmai 
körökben, mind a lakosság körében, értelemszerűen minden olyan dokumentációval és 
adatállománnyal támogatja az együttműködési cél megvalósítását, amely rendelkezésére áll, 
vagy működési körében részéről beszerezhető.  
 
Felek vállalják, hogy a projektterv ismeretében döntenek a konkrét megvalósítási projekt(ek) 
indításáról, és jelen szerződés kiegészítésével, vagy külön okiratban rögzített projekt 
szerződésben rendelkeznek az adott projekt konkrét tartalmáról, az abban résztvevő Felek 
vállalásairól, a teljesítési határidőkről, a projekt finanszírozási forrásairól, a kockázatok és 
költségek viseléséről, a kutatások eredményeként létrejött szellemi alkotásokhoz fűződő 
jogokról, a pénzügyi eredmények megosztásáról. 
 
Felek vállalják, hogy a jelen együttműködési szerződés keretében elvégzett projekt 
előkészítés körében felmerülő költségeiket maguk viselik.  

 
3. Kapcsolattartás  

 
PTE részéről:  
Képviselő neve, beosztása: Madarász Zoltán innováció menedzser 
Tel:  06 72/501-500 12448 mellék, 06 30 288 6987 
E-mail: madarasz.zoltan@pte.hu 
 
Önkormányzat részéről:  
Képviselő neve, beosztása: Polics József polgármester 
Tel.: 0630/530-22-33, 72/584-001 
E-mail: polgarmester@komlo.hu 
 

A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás, a 
projekt előkészítésének, majd azt követően megvalósításának koordinálása és irányítása.  
A kapcsolattartók jogosultak a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő 
operatív kérdésekben eljárni, és nyilatkozni, a szerződés módosítására, megszüntetésére, 
egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. 
A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változásról az érintett fél haladéktalanul 
tájékoztatja a másik felet. A tájékoztatás tudomásul vételét a címzett fél köteles 
haladéktalanul, írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak az 
újonnan bejelentett személy minősül. A kapcsolattartó személyének megváltozására 
vonatkozó bejelentés és annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak. 

 
4. A megállapodás időtartama 

 
A Felek jelen szerződést az aláírás napjától kezdődően határozatlan időre kötik meg azzal, 
hogy 2015. október 31-ig felmondásnak helye nincs, azt követően a 2. pont szerinti 
projektterv, munkaterv ismeretében, vagy amennyiben az bármilyen okból nem készül el, 



bármelyik Fél jogosult 30 napos felmondási határidővel indokolás nélkül a szerződést 
felmondani. 
 
5.  Titoktartási kötelezettség 

 
Szerződő Felek az egymástól átvett valamennyi nem-nyilvános műszaki, jogi, üzleti vagy 
egyéb információt (a továbbiakban bizalmas információ) szigorúan bizalmasan kezelnek és 
csak a jelen szerződés teljesítésének céljából használnak fel. Ennek keretében bármely 
Szerződő Fél bizalmas információt harmadik személy részére csak a bizalmas információt 
átadó Szerződő Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával ad tovább. Ez a kötelezettség a jelen 
szerződés megszűnése után is fennmarad. Szerződő Felek a titoktartási kötelezettség 
elmulasztásáért büntető- és polgári jogi felelősséggel tartoznak. Szerződő Felek azonban 
tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség nem érvényesíthető a bizalmas 
információk meghatározott körére államigazgatási és bírósági eljárásban, vagy olyan esetekre, 
amikor az információ közlésére bármelyik Szerződő Felet jogszabály vagy hatósági 
rendelkezés kötelezi, ezért ezekre nézve kölcsönösen és előzetesen mentesítik egymást a 
titoktartási kötelezettség alól. 

 
6. Egyéb rendelkezések  

 
Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

 
Jelen szerződés a felek közötti együttműködés céljait és általános kereteit határozza meg, az 
egyes konkrét feladatok megvalósítására és további jogok és kötelezettségek keletkezésére 
vonatkozóan Felek külön megállapodásokat kötnek, jelen szerződés 2. pontjában foglaltaknak 
megfelelően. 
 
Felek jelen szerződést 6 egyező példányban írják alá azzal, hogy Felek képviselői 
aláírásukkal egyben kijelentik, hogy rendelkeznek a kellő jogkörrel a jelen szerződésben 
rögzített kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 
 

Pécs, ..……………….. 
 

   
Önkormányzat képviseletében: Pécsi Tudományegyetem képviseletében: 

 
 

……………………………….. 
Polics József 
polgármester 

 
 
 
 
 

 

 
 

………………………………….. 
Dr. Bódis József  

rektor 
 

 
A megállapodás megkötésével egyetértek:  
 
 
 



 
                        Jenei Zoltán  
                          Kancellár 

 
 

Ellenjegyzők a PTE részéről:  
 
 
 
 

.................................................. 
szakmai ellenjegyző 

 
 
 
 

............................................. 
jogi ellenjegyző 

 

 
 

7. sz. napirend 
 
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Folkner Károly cégvezető 
 
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a megjelent kormányrendelet alapján az 
eredetileg tervezett július 1-je helyett a határidő kitolódott 2016. január 1-jére, ezért szükséges a 
rendeletmódosítás. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

19/2015. (IX.11.) 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) 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az alkalmazott gyűjtőedények térfogatának arányosnak kell lennie a háztartásban keletkező 
hulladék mennyiségével, figyelembe véve a gyűjtés gyakoriságát.   
 

A legkisebb kötelezően igénybe veendő gyűjtőedény (fém vagy műanyag) mérete: 
családi ház és üdülő esetén:  szabványos 70 literes gyűjtőedény 
társasház esetén:  tízemeletes tömblakásos épületekben lépcsőházanként 

3 darab 770 literes,  
négyemeletes tömblakásos épületeknél 
a.) 14-16 lakásonként egy darab 1100 literes BOBR 

szabványú edényzet biztosítása kötelező, 
b.) 13, illetve ennél kisebb lakásszám esetén 1 db 770 literes 

hulladékgyűjtő edényzet biztosítása kötelező.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Családi házas illetve üdülőövezetben az 1 ill. 2 fős háztartások választhatnak 

a./ 70 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzet, vagy 
b./ 110 literes hulladékgyűjtő edényzet alkalmazása esetén 

ba./1 fős családok esetén 40 %-os, 
bb./ 2 fős családok esetén 20 %-os kihasználtsági kedvezmény igénybevétele között.” 

 
3. § 

 
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.” 

 
4. § 

 
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. 
 

5. § 
 
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. 

 
6. § 

 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. szeptember 15. napján lép 

hatályba. 
 

(2) A 3-5. § 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 

7. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet 16. § (8)-(9) bekezdése. 
 
Komló, 2015. szeptember 10. 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 

8. sz. napirend 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
dr. György Zóra kérdezte, hogy a körtvélyesi lakosok reménykedhetnek-e abban, hogy a 
részönkormányzatok megalakulásával gyógyszertáruk is lesz. 
 
Polics József elmondta, hogy Bareithné Benke Nikolett és dr. Hoppál Péter közreműködésének 
köszönhetően módosult a közforgalmú gyógyszertárak létesítéséről szóló törvény. A körtvélyesi 



részönkormányzat megalakulása után van lehetőség gyógyszertár nyitására.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester először a határozati javaslatról indított szavazást, melyet a képviselő-testület 10 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési, bizottság 
véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a „képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendelet módosítása” című előterjesztést. 
 

1) A képviselő-testület a településrészi önkormányzatok megválasztásának határidejét a 
2015. évre vonatkozóan a 2015. évi októberi rendes képviselő-testületi ülés időpontjában 
határozza meg. 
 

2) Felkéri a polgármestert, hogy vegyen részt a településrészeken megszervezett lakossági 
fórumokon és a Képviselő-testület Hivatalának településrészi önkormányzati összekötői 
közreműködésével bonyolítsa le a településrészi önkormányzatok nem képviselő tagja és 
az állandó tanácskozási joggal meghívott választópolgárok jelölésére vonatkozó 
eljárásokat. 

 
Határid ő: a képviselő-testület 2015. októberi rendes ülése 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Majd szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 
 

20/2015. (IX.11.) sz. rendelet 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1.§ 
(1) Az önkormányzat megnevezése: 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Telephelye: 7300 Komló, Kossuth L. u. 103.” 



 

2. § 
 

Az SZMSZ 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„32. § 
 

(1) A képviselő-testület a településrész lakóinak kezdeményezésére – kizárólag a 
településrészt érintő ügyekben – önkormányzati jogokat adhat, és településrészi 
önkormányzatot hozhat létre az alakuló ülést követő 90 napon belül az alábbi – korábban 
önálló, vagy korábban már részönkormányzattal rendelkező – település vagy településrész 
sajátos érdekeinek képviseletére: 

− Zobákpuszta-Gesztenyés, 
− Kisbattyán, 
− Mecsekjánosi, 
− Mecsekfalu, 
− Sikonda, 
− Körtvélyes. 

 
(2) A településrészi önkormányzatok testülete három főből áll, melyből a 

településrészi önkormányzat elnökét és egy tagját a képviselő-testület tagjai közül, egy 
további tagját a településrész lakói közül választja meg a képviselő-testület. 
 

(3) A településrészi önkormányzat testületének valamennyi ülésére állandó 
tanácskozási joggal meg kell hívni a településrész további két, a képviselő-testület által 
megválasztott választópolgárát. 
 

(4) A nem képviselő tag, valamint a tanácskozási joggal meghívott további két 
választópolgár személyére a településrészen lakó választópolgárok tesznek javaslatot a 
településrészen tartott lakossági fórum keretében. 
 

(5) A településrészi önkormányzatokat a hatósági ügyeket kivéve – kizárólag a 
városrészt érintő kérdésekben – véleményezési jog illeti meg az alábbi ügyekben: 

 
a) településrendezés, településfejlesztés, 
b) helyi közutak és közterületek fenntartása, 
c) településtisztaság, 
d) helyi közbiztonság, 
e) településrészi közterületek, intézmények elnevezése, 
f) helyi energiaszolgáltatás és tűzvédelem, 
g) az épített és természeti környezet védelme, 
h) közlekedés, 
i) a részönkormányzat területén lévő önkormányzati ingatlan hasznosítása. 

 
(6) A képviselő-testület éves költségvetésében határozza meg a településrészi 

önkormányzatoknak átengedett anyagi eszközök nagyságát. A településrészi 



önkormányzat elnöke minden év februári rendes testületi ülésen beszámol a 
pénzeszközökkel való gazdálkodásról. 
 

(7) A településrészi önkormányzat munkájának személyi és adminisztratív teendőit a 
képviselő-testület hivatala látja el. 
 

(8) A polgármester felfüggesztheti a településrészi önkormányzat testülete döntésének 
végrehajtását, ha az ellentétes a települési képviselő-testület határozatával, vagy sérti az 
önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület soron következő 
ülésén határoz. 
 

(9) A településrészi önkormányzat működési szabályait maga állapítja meg, 
egyebekben tevékenységükre értelemszerűen az e rendeletben foglaltak az irányadók. 
 

(10) A megalakult településrészi önkormányzatok felsorolását és tagjaik névsorát a X. 
számú függelék tartalmazza.” 

 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2015. szeptember 10. 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 
 
 

9. sz. napirend 
 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
Ügyrendjének módosítása 
 
Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. 
 
dr. Makra István Edéné véleménye, hogy a gyakornoki program megvalósítása lehetőséget 
jelenthet a munkahelyteremtésre is.  
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



112/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a címzetes főjegyző előterjesztésében, a jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása tárgyú 
előterjesztést. 
 
1) A képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban bevezetni tervezett 
gyakornoki program megvalósítására a hivatal 2016. évi költségvetésében egy legfeljebb négy fő, 
legfeljebb hat órás foglalkoztatását biztosító keretet hoz létre. 
 
2) A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét.  
 
3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat és 
Ügyrend városi honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2015. október 1. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
(Melléklet külön csatolmányként szerepel.) 
 
 

10. sz. napirend 
 
Járási szintű Esélyteremtő Programterv jóváhagyása (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112) 
 
Előadó: Molnár Zoltánné bizottsági elnök 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kiküldött programtervben még további 
technikai jellegű pontosításokat és javításokat kell elvégezni, illetve forrás megjelöléseket és 
hivatkozásokat kell pótolni. A pályázati határidők betartása tekintetében kérte a programterv 
jóváhagyását a kiküldött 1. sz. melléklet szerinti szöveggel. A soron következő képviselő-testületi 
ülés alkalmával a beszámoló részeként kerülne benyújtásra a végleges programterv. A szükséges 
módosítások a program érdemi tartalmát és szerkezetét nem befolyásolják.  
 
A Szociális és egészségügyi bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el és 
javasolta a programterv elfogadását a képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



113/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a Szociális és Egészségügyi Bizottság előterjesztésében – megtárgyalta a 
járási szintű Esélyteremtő Programterv jóváhagyása (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112) tárgyú 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a járási szintű 
„Esélyteremtő Programtervet”.  
 
(Melléklet külön csatolmányként szerepel.) 
 
 

11. sz. napirend 
 
A Komló Városi Óvoda intézményvezető-helyettese kötelező óraszámának csökkentése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Judikné Linde Teréz óvodavezető 
  Kozmann Kornélia intézményvezető-helyettes 
 
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 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

114/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda 
intézményvezető-helyettese kötelező óraszámának csökkentése tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komló Városi Óvoda intézményvezető-
helyettese kötelező óvodai foglalkozásainak száma heti 10 órában kerüljön 
megállapításra a vezetői megbízással egyező időtartamra.  

 
2.) A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az intézményvezető-helyettes 

kinevezésének módosításáról gondoskodjon. 
 

 Felelős: Judikné Linde Teréz óvodavezető 
 Határidő: azonnal 

 
 
 
 



12. sz. napirend 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához 
csatlakozás 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
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 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

115/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2016. évi Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást. 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat a 2016. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a csatlakozási 
nyilatkozatot megküldje. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati csatlakozás 
nyilatkozat megküldésével egy időben az „A” és „B” típusú pályázati kiírás 
megjelentetéséről gondoskodjon. 

 Felelős: Polics József polgármester 
 Határidő: 2015. október 1. 

 
 

13. sz. napirend 
 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mayerhoff Attila vezérigazgató 
  Berbás Hajnalka gazdasági igazgatóhelyettes 
 
Vezérigazgató Úr egyéb elfoglaltsága miatt nem vesz részt az ülésen. 
 
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 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

116/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételéről szóló 
előterjesztését megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 100 MFt összegű, 2016. 
augusztus 31-i véglejáratú forgóeszköz-hitel felvételét az OTP Bank Nyrt-től a távhőszolgáltatás 
bevételeinek szezonalitásából adódó átmeneti likviditási problémák áthidalására. 
 
2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja az indikatív ajánlathoz csatolt „Tulajdonosi 
kötelezettségvállalásról szóló szerződés” tervezetét. 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy az alapítói hozzájárulást adja meg a hitel felvételéhez. 
Felhatalmazza a szerződések és egyéb dokumentumok aláírására. 
 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kormányzati hozzájárulás megkéréséről. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke 
 
 

14. sz. napirend 
 
Szabó István egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatási kérelme tárgyú 102/2015. 
(VII.9.) sz. határozat módosítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Szabó István  kérelmező 
A Pénzügyi és ellenőrzési valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy a cégnél belső átalakítás van folyamatban, mely a támogatási 
összeget nem befolyásolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 



117/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta Szabó 
István munkahelyteremtés támogatási kérelme tárgyú 102/2015. (VII.9.) sz. határozat 
módosítását. 
 

1. A képviselő-testület a 102/2015. (VII. 9.) sz. határozat 2.) pontjában szereplő 2 fő új, 1 
fő 8 órás munkaidejű és 1 fő 4 órás munkaidejű foglalkoztatottat, 2 fő 8 órás munkaidejű 
foglalkoztatottra módosítja.  
 

2. A képviselő-testület a 102/2015. (VII. 9.) sz. határozat 3.) pontjában szereplő 2 fő 
foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentumok benyújtását, 1 fő teljes 
munkaidőben történő foglalkoztatásának megkezdését, illetve 1 fő részmunkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló munkaidejének 4 órával történő megemelését igazoló 
dokumentumok benyújtására módosítja. 
 

3. A képviselő-testület a 102/2015. (VII. 9.) sz. határozat 5.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja:  

 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2015. 
június 18. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 2 főhöz képest (1 fő teljes munkaidős, 
heti 40, napi 8 órás és 1 fő részmunkaidős, heti 20, napi 4 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott) a munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát 1 fő új, 
teljes munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megnövelni, valamint 1 fő részmunkaidős, heti 20, napi 4 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát teljes munkaidős, 
heti 40, napi 8 órás munkaviszonyra módosítani. A Kedvezményezett köteles az így 
kialakult átlagos statisztikai létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől, illetve a 
munkaviszony módosításától számított 36 hónapon keresztül fenntartani.  

 

4. A képviselő-testület a 102/2015. (VII. 9.) sz. határozat 2. sz. mellékletében foglalt 
támogatási szerződés tervezetet jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti támogatási 
szerződés tervezetre módosítja. 

 
 
A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.1. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2015. 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 SZABÓ ISTVÁN egyéni vállalkozó (székhely: 7300 Komló, Berek utca 1/e., adószám: 43102284-1-22, 
vállalkozói ig. szám.: ES013611, nyilvántartási szám: 3896106, 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 117/2015. (IX.10.) 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 2 fő 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 két ütemben folyósítja. A Kedvezményezett a teljes 
támogatási összegből 375.000,- Ft-ot 2015. december 31-ig, 750.000,- Ft-ot pedig 2016. márciusától igényelhet. Az 
első részlet folyósítási feltétele a 13./ pontjában foglalt felhatalmazások igazolásának, jelen szerződés 8./ pontjában 
foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolása, valamint a kapcsolódó beruházás megkezdésének 
dokumentumokkal való igazolása. A támogatás utolsó részletének folyósításának feltétele a foglalkoztatás 
fenntartása, valamint a vállalt beruházás befejezésének igazolása. 
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2015. 
június 18.) foglalkoztatott 2 főhöz képest (1 fő teljes munkaidős, heti 40, napi 8 órás és 1 fő részmunkaidős, heti 20, 
napi 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott) 1 fő részmunkaidős, heti 20, napi 4 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát teljes munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyra 
módosítja, és 1 új teljes munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatását kezdi meg. 
A Kedvezményezett az így megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 
munkavállaló felvételétől, illetve a munkaviszony módosítástól számított 36 hónapon keresztül fenntartja. 
Kedvezményezett vállalja, hogy a 1 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. 
napig felveszi, és ez idő alatt a munkaviszony módosítási kötelezettségét is teljesíti. 
 



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                      Szabó István 

        Képv.: Polics József Polgármester                  egyéni vállalkozó 
 
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 
 
 

14. sz. napirend 
 
A Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő beolvadása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Csollák István  vezérigazgató 
  Mester Zoltán  üzemigazgató 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy pótlólag került kiküldésre az előterjesztés, 
valamint: 
 

2015. szeptember 8. napján a Baranya-Víz Zrt. felügyelőbizottsági ülést és rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen tárgyalta az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező közgyűlési előterjesztést, és az 
abban szereplő határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel fogadta el:  
 
- a vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek fordulónapja: 2015. június 30. napja, és 
- a beolvadás során közreműködő független könyvvizsgáló: Réder István. 
 
A beolvadás során a Baranya-Víz Zrt.-nek, mint befogadó társaságnak a jelenleg 15 M Ft-os 
jegyzett tőkéjét minimális mértékben növelni szükséges. A közgyűlés határozata alapján a Zrt. 
jegyzett tőkéje a beolvadást követően 15.160.000,- Ft-ra módosul, így a felhasználói 
egyenértékhez igazodó tulajdoni arányok minimálisan változnak.  
A beolvadás végleges dokumentációjának elkészítésére kiszabott határidő 2015. szeptember 15. 
napja. A beolvadással kapcsolatos - törvény által előírt - második közgyűlését a Baranya-Víz Zrt. 
2015. szeptember 25. napján tartja, ezért fontos hogy a képviselő-testület már most megadja a 
felhatalmazást arra, hogy a második közgyűlésen a végleges dokumentáció elfogadásáról 
szavazhassak. 
E kiegészítés a határozati javaslatban nem eredményez módosítást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 



118/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a  Tenkesvíz Kft. 
Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása című előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület egyetért a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő 
beolvadásával. 

 
2. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2015. szeptember 8-án tartott 

közgyűlésén a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatban 
hozott határozatát, valamint a polgármesternek a döntéshozatal során leadott 
szavazatát. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt.-nek a 

Tenkesvíz Kft. beolvadása kapcsán az egyes jogi személyek átalakulásáról, 
egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény által előírt második 
közgyűlésén, a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadását szavazatával 
támogassa, az egyesülés végleges dokumentációját – utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett - hagyja jóvá, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye.   

 
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. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István ügyvezető 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

 
 

16. sz. napirend 
 
Nyilatkozat lakások vételére és átvételére vonatkozóan 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
dr. György Zóra megkérdezte, készült-e valamilyen felmérés a lakások számáról, 
elhelyezkedéséről, típusáról. 
 
Polics József válasza, hogy összesen 93 lakás van jelenleg az Eszközkezelő kezelésében, mely 
érint családiházakat, tömbházakat is a város több pontján.  
 
 



Jelenleg arról dönt a képviselő-testület, hogy nem vásárol lakásokat az önkormányzat, csak abban 
az esetben, ha pályázat kívánja meg a vásárlást, valamint nem vesz át lakást az Eszközkezelőtől 
sem. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

119/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a lakások vételére és átvételére vonatkozó nyilatkozat 
tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati ciklus során nem kíván több lakást 
vásárolni. Ez alól kivételt képez a kiemelt céllal, és pályázat érdekében megvásárolni 
kívánt lakóingatlan.  

2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén 
levő, a Nemzeti Eszközkezelő által az állam nevében megvásárolt, és ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adás mellett a jövőben felajánlásra kerülő lakóingatlanokat 
nem kívánja átvenni.  

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a testületi döntés alapján a felajánlók 
tájékoztatásáról. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

17. sz. napirend 
 
Vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán  üzemigazgató 
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés pótlólag került kiküldésre, mely 
másodszor szerepel a képviselő-testület előtt.  
 
A Pénzügyi és ellenőrzési valamint 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 9 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

120/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján - 
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát biztosító Gördülő Fejlesztési 
Tervekről szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a alapján 
előírt – az önkormányzat tulajdonába tartozó víziközművekre vonatkozó, 15 éves időtartamra 
szóló – Gördülő Fejlesztési Terveket az 1-8. sz. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 
 

2. A víziközmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját forrásként a víziközmű birtoklásából és 
üzemeltetéséből befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt meghaladó fejlesztési igény pénzügyi 
fedezetéül hazai és uniós pályázati forrásból elnyert támogatások szolgálhatnak. 

 
3. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának hatósági eljárása során 

felhatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy az önkormányzat nevében és helyette teljes 
jogkörrel eljárjon, az eljárásban Komló Város Önkormányzatát képviselje. Felkéri a BARANYA-
VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési Terveket határidőre a MEKH felé az előírt módon 
nyújtsa be.  

Határid ő:  2015. szeptember 15. 
Felelős:  Csollák István cégvezető 

 
4. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek hatósági jóváhagyásához szükséges 81.480,- Ft 

összegű igazgatási szolgáltatási díjból a felhasználói egyenérték alapján Komló Város 
Önkormányzatra jutó rész fedezetéül 72.546,- Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetésben 
szereplő egyéb dologi kiadások (K355 rovat) terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változást a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vezesse át.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

18. sz. napirend 
 
Balatonlellei üdülő felújítása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 



dr. György Zóra  megkérdezte, kik nyaralhatnak a balatonlellei üdülőben, valamint hogy mikor 
lesz lehetőség a balatonmáriai gyermeküdülő felújítására.  
 
A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő üdülőt a szakszervezeten 
keresztül hivatali és intézményi dolgozók vehetik igénybe. Balatonmárián két üdülő is van 
egymás mellett, az egyik a szakszervezeti a másik pedig a gyermeküdülő. Itt a legszükségesebb 
karbantartási munkákat folyamatosan végzik. Egy régebbi képviselő-testületi döntés alapján ezek 
az ingatlanok értékesítésre vannak kijelölve, ezért teljesen nem lesznek felújítva. 
Tervek között szerepel, hogy Balatonlellén alkítanának ki gyermeküdülőt, a szakszervezeti üdülő 
mellett, de ehhez is pályázati forrásra lenne szükség. A jelenlegi felújításra pedig azért van 
szükség, hogy az épület állaga ne károsodjon. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

121/2015. (IX.10.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a 
balatonlellei üdülő felújítása tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület tájékozódott az önkormányzat tulajdonában álló Balatonlelle, Vasúti 
sétány 24. sz. (3080 hrsz.) alatti üdülő épület műszaki állapotáról. Az épület felújítását 
indokoltnak, annak elvégzését pedig két ütemben szükségesnek tartja. 
 

2. A képviselő-testület az épület felújításához legfeljebb bruttó 8.000.000,- Ft összeget 
biztosít az üdülő utólagos vízszigetelési, burkolat felújítási, gépészeti- és villamos 
felújítási, vakolatjavítási, valamint kémény- és tető-felújítási munkáinak elvégzésére. A 
felújítás I. ütemének megvalósításához 4.000.000,- Ft-ot biztosít a tárgyévi költségvetés 
„városi felújítási keret” előirányzatának terhére.  
 
A felújítás jövő évi második ütemének megvalósításához további 4.000.000,- Ft 
előirányzatot biztosít a 2016. évi költségvetés terhére. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2015. évi előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon, valamint a felújítás második 
ütemének költségét a 2016. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítással kapcsolatos 

vállalkozói szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tévő kivitelezővel megkösse.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 



19. sz. napirend 
 
Beszámoló a Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) elnevezésű közös pályázatról 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József ismertette, hogy augusztus 31-re fejeződött be a III. ütem, melynek üzemeltetésén 
fáradozik Steinerbrunner Győzőné a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
igazgatója. Ez a pályázat szorosan kapcsolódik a könyvtár mellett lévő bányászati emlékhely 
kialakításához is. A pályázat célja, hogy a határ menti régióban hozzájáruljon a közös kulturális 
örökség fejlesztéséhez és fenntartásához, a kulturális értékek és hagyományok népszerűségéhez, 
valamint a turizmus fejlesztéséhez.  
 
Pista József nehezményezte, hogy a képviselő-testületnek ismét pótlólag kell elfogadni egy már 
folyamatban lévő ügyet. Egyre többször fordul elő, hogy nem jönnek ki a pénzből, és most még 
916 ezer forintot kell igényelni a pályázatra.  
 
Polics József véleménye, hogy nem sűrűn fordul elő a képviselő által említett gyakorlat. Örül 
annak, hogy ekkora összegből, mégha a közel 1 millió forintot hozzá is kell tenni, sikerül egy 
méltó emléket állítani azoknak, akik a várost létrehozták. Visszautasítja, hogy pótigénnyel 
állnának a képviselő-testület elé, mert ez nem jellemző. Inkább az volt a jellemző az elmúlt 5 
évben, hogy még az önrészre is pályázatot nyújtottak be azért, hogy ne kerüljön több pénzbe a 
beruházás. A város fiataljai az interneten keresztül meg tudják tekinteni Komló múltját, mely 
szintén e pályázatnak köszönhető. A mobil letöltés lehetőségével pedig élni kell, az ehhez 
szükséges források nagy részét a beliscei forrásból csoportosították át, a vitatott összeget már 
nem lehetett a 250 ezer eurós rendszerből kigazdálkodni. Reméli, hogy a rendszer hosszútávon 
fog működni.  
 
Pista József nem fogadta el a választ. Véleménye, hogy ennek az összegnek máshol is volna 
helye. Hozzátette, hogy a múltkori képviselő-testületi ülésen a KBSK-val kapcsolatos 
előterjesztésnél szintén utólag döntöttek. 
 
Szarka Elemér József szerint a közös pályázat révén egy szép múzeum udvarral gyarapodott a 
város, kapcsolatok teremtődtek. A letölthető applikáció segítségével akár a világ minden tája 
megismerheti és jóhírét viheti a városunknak. A testvérvárosokból kiállítási anyag is érkezett a 
múzeumba. Örömmel jelentette be, hogy sok gratulációt és dícséretet kapott Komló. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



122/2015. (XI.10.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a 
Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében 
megvalósult Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) elnevezésű projektről szóló beszámolót. 
 

1. A képviselő-testület a Pannónia Ipari Öröksége elnevezésű közös projektről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület a komlói projekt költségvetésében szereplő, korábban elfogadott 
3000 euró nagyságú önerőn felül a saját forráshoz pótlólagosan 690.190,- Ft személyi és 
222.480,- Ft járulék előirányzatot, összesen 912.670,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 
egyéb dologi kiadás előirányzat terhére. 

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

 
 

20. sz. napirend 
 
Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
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 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

123/2015. (XI.10.) sz. határozat 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Környezeti Fenntarthatósági Terv 
elfogadása” című előterjesztést. 
 
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Komló Város 
Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Tervét. 
 
 
 
 



21. sz. napirend 
 
Interpellációk, bejelentések: 
 
Pista József úgy véli, hogy a közmunkások munkafeltételi  elmaradnak az elvárható szinttől,  
pl.: a 40 fokos melegben védőital hiánya, a mosdó használatának nehézsége egyes 
városrészekben. A közmunkások tisztességes munkát végeznek, ők is megérdemlik a 
megbecsülést. Javasolta, hogy az idősebb munkaerőt helyezzék át könnyebb munkára. Szerinte a 
40 fokos hőségben kötelezően előírt a fél óránkénti vízosztás, amit Komlón is a polgármesternek 
kell megoldani. A bérezésük csak éhbér.  
 
Bogyay László (Városgondnokság intézményvezetője) elmondta, hogy a nagy létszám okoz némi 
fejtörést, de több telephellyel is rendelkeznek, ahol adott a mosdó használatának lehetősége. Több 
vendéglátó egységgel is megállapodtak ilyen célú használatra, bár panaszkodnak a 
többletköltségekre. A hőségben és rossz idő esetén csökkentett munkaidőben dolgoznak az 
emberek. Egészségügyi helyzetük esetében is megértőek, próbálnak segíteni nekik. Senki nem 
hibáztatja őket, ha árnyékba vonulnak a nagy melegben. Mobil WC-t nem tudnak biztosítani.  
 
Polics József: Már 4 éve magas létszámmal dolgozik az intézmény. Minden városrészben van 
olyan intézmény, ahol a normál élethez szükséges dolgaikat el tudják végezni. Hőségben pedig 
odafigyelnek a védőital (szóda) ellátásra. Megbecsülik és elismerik munkájukat, időseknél 
figyelembe veszik a mentális helyzetet, aszerint osztják be munkára őket. Emberséggel, 
tisztességgel járnak el velük. Valóban nem sokat keresnek, de a segélynél akkor is többet kapnak.  
 
A következő napirend tárgyalására az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kerül sor. 
 
A polgármester a képviselő-testületi ülést 17 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

   dr. Vaskó Ernő  Polics József 
 címzetes főjegyző  polgármester 


