
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-i  

rendkívüli üléséről 
 
 Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján. 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes: 
jelen van 12 fő, munkahelyi elfoglaltság miatt Schalpha Anett, Gerencsér Ágnes és Mink Ernő nem 
tud részt venni az ülésen. A képviselő-testületi ülést 15 óra 01 perckor megnyitotta, tájékoztatta a 
testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
 

Forrás biztosítása települési szociális célú tűzifa vásárlásához 
 
Előadó: Polics József     polgármester 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 
   Bogyay László    intézményvezető 
 
A Szociális és egészségügyi bizottság, a Pénzügyi ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
Pista József kérdezte, hogy erdei köbméterben vásárolják-e a tűzifát, és mennyibe kerül. Érdeklődött 
arról is, hogy választani lehet-e szén és tűzifa között, valamint szénből mennyi az igényelhető 
mennyiség. Megjegyezte, hogy a 28.500,- Ft-os támogatási összeget emelni kellene. Kíváncsi volt 
arra is, hogy hol tárolják majd a fát. 
 
Polics József elmondta, hogy a szenet kísérleti jelleggel próbálják beépíteni a rendszerbe. A tűzifa 
vásárlása erdei köbméterben értendő. Az igénylő eldöntheti, hogy szenet, fát, vagy mindkettőt 
kombinálva igényli. Aki szenet igényel, annak 1 köbméter tűzifának megfelelő fűtőértékű szenet 
biztosítanak, melyet zsákokban juttatnak el az igénylőhöz. Ez a támogatás kiegészítés, a családok 
által egyéb megvásárolt fűtőanyagok mellé. 
A 28.500,- Ft-os támogatási összeget egyelőre nem tervezik emelni,  dr. Hoppál Péter úrnak jelezni 
fogja az észrevételt. 
Van egy depó a gépkocsi üzemnél a fa tárolására, melyet a fa összevágásával együtt a 
Városgondnokság végez. Tájékoztatta a képviselőt, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
környezettanulmánya alapján, valamint a Szociális Iroda határozatával döntik el a rászorultsági 
helyzetet. 
 
Jégl Zoltán szerint fél köbméter fa és 5 mázsa szén lehet a kombinált igénylésnek megfelelő 
mennyiség. Véleménye, hogy ennek a szénnek korántsem olyan jó a fűtőértéke. Értelmezése alapján 
a képviselő-testület ebben az évben már megszavazott 2 millió forintot tűzifára. Kérdése: ezen felül 
döntenek még 1 millió forintról szénre és még 2 millió forintról a tűzifára? 
Érdeklődött, hogy ha nem lesz annyi igény a szénre, akkor az erre szánt összeg maradékát lehet-e 
majd tűzifára költeni. 
 



 
Polics József igennel válaszolt a képviselő első kérdésére. Véleménye, hogy a vasasi külfejtésről 
származó szén más értékekkel rendelkezik, mint a nagymányoki. Természetesen kevesebb szénigény 
esetén a fennmaradt összeget tűzifára is lehet költeni. 
 
Dr. Barbarics Ildikó  kérdezte, hogy az erre vonatkozó rendeletet a későbbiekben módosítani 
szükséges-e a szén alkalmazása miatt, melyben meghatározásra kerülnek az arányok is? 
 
Dr. Vaskó Ernő elmondta, hogy először megvizsgálásra kerülnek az igények, és a későbbiekben a 
tapasztalatok alapján tudnak dönteni a rendeletmódosításról. Kérte, hogy a jelenleg tűzifára 
vonatkozó elvek alapján fogadja el a képviselő-testület a határozati javaslatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

125/2015. (IX. 21.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a szociális és egészségügyi, valamint a pénzügyi 
és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Forrás biztosítása szociális célú tűzifa 
vásárlásához” című előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat 200 m3 tűzifát vásárol leg-
feljebb 4.000.000,- Ft értékben települési szociális célú tűzifa juttatás természetbeni ellá-
tás nyújtása érdekében, amelyhez a költségvetési rendelet települési rendkívüli támogatás 
előirányzata terhére 2.000.000 Ft-ot, természetben nyújtott segély előirányzat terhére 
2.000.000 Ft-ot biztosít előirányzatként. A képviselő-testület ezen felül települési rendkí-
vüli támogatás előirányzata terhére további 1.000.000,- Ft-os keretet határoz meg, amely-
ből a települési szociális tűzifa juttatásra irányadó szabályok szerint szén juttatást biztosít 
az ezt igénylők részére. 

2.) Utasítja a jegyzőt a döntés soron következő költségvetési rendeletmódosításkor történő 
átvezetésére. 

Határid ő: Értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
2. sz. napirend 

 
KBSK tornacsarnok tetőfelújítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta. 
 
 
 



Pista József kérdezte, hogy hány négyzetméternyi tetőfedésről van szó, valamint pályázott-e komlói 
cég erre a munkára. Véleménye szerint ismét „pótpénzre” van szükség. Megemlítette, hogy a csarnok 
tetején lévő palatető azbesztet tartalmaz, ami káros az emberi szervezetre. 
 
A polgármester válasza: 840 négyzetméter a tető felülete. A közbeszerzést a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság hirdette meg, melyre két komlói és egy szekszárdi cég jelentkezett. A 
szekszárdiak ajánlata bizonyult a legjobbnak. A testületi ülés előtti szerdán érkezett hír a pályázat 
sikerességéről, ezután lehetőség van a tetőfelújításra, ablakcserére, szigetelésre, napelemek 
felhelyezésére. A teljes költség bruttó 8.783.062 Ft, mely összeget két részletben teljesít az 
önkormányzat, nagyjából felét ebben az évben, majd a szerződés szerint a fennmaradó összeget 2016. 
január 15-ig kell teljesíteni. 
Természetesen a palát nem távolítják el a tetőről, erre kerül majd rá az új cserepes lemez, ezáltal a 
pala megsemmisítésére sem kerül sor. 
 
Jégl Zoltán megkérdezte, hogy csak a kifizetés, vagy a kivitelezés is két részletben történik. 
 
Polics József: a részhatáridő azért van megszabva, hogy minél előbb elkezdődhessen a napelem 
elhelyezése, a munka folyamatosan történik majd. A tetőt a lehető legrövidebb időn belül kell olyan 
állapotba hozni, hogy a napelemek rögzíthetők legyenek. Ennek a határideje: 2015. október 30-a. 
 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a képviselő-testületi ülés után hirdeti ki a nyertes pályázó 
cég nevét. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

126/2015. (IX. 21.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a gaz-
dasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a KBSK 
tornacsarnok tetőfelújítása tárgyú előterjesztést. 
 
1.) A képviselő-testület tájékozódott az önkormányzat tulajdonában álló Komló, Pécsi út 42 
(hrsz:1244) alatti tornacsarnok épület tetejének műszaki állapotáról. A tető felújítását indokoltnak, 
annak elvégzését pedig szükségesnek tartja. 

 
2. A képviselő-testület a tető felújításához legfeljebb bruttó 8.783.062,- Ft összeget biztosít. A 
felújítás megvalósításához bruttó 4.400.000,- Ft-ot biztosít a tárgyévi költségvetés „városi felújítási 
keret” előirányzatának terhére.  
 
A felújítás fennmaradó költségére, azaz bruttó 4.383.062,- Ft-ra a 2016. évi költségvetés terhére biz-
tosít előirányzatot, amely a vállalkozási szerződés alapján legkésőbb 2016. január 15-ig kifizetésre 
kerül. 
 
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 

 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 15 óra 23 perckor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

    dr. Vaskó Ernő       Polics József 
  címzetes főjegyző       polgármester 


