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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a polgármester és 
alpolgármester elmúlt ülés óta folytatott munkájáról, a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendeletében átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alábbiak 
szerint terjesztem elő: 
 

I. 
Lejárt határidej ű határozatok 

 
 
31/2022. (III. 10.) Nem költségvetési szervek 2022. évi támogatása 
A Képviselő-testület határozatának megfelelően 36 szervezet részesülhetett támogatásban. A 
támogatási megállapodások megkötésére - minden szervezet tekintetében - 2022. április 30. 
napjáig sor került. 
 
32/2022. (III. 10.) Sikonda Tó-büfé bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése 
2022. március 17-én aláírásra került a megszüntetésről szólő megállapodás. Azóta megvolt az 
újabb licit is és 2022. április 28-án az új bérlővel aláírásra került a bérleti szerződés. 
 
42/2022. (IV. 28.) Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és 
Városfejlesztési Programtervének elfogadása 
A határozatban foglalt időpontig a Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának 
és Városfejlesztési Programtervének elfogadása tárgyú előterjesztés elfogadásra került. 
 
43/2022. (IV. 28.) Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület visszatérítendő 
támogatása 
A szerződés megkötésre, az összeg kiutalásra került. A rendezvény sikeresen lezajlott. 
 
44/2022. (IV. 28.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
Az intézményvezetői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás megjelentetésére a vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével sor került. A határozat értelmében a beérkező pályázatok 
elbírálásához szakmai munkacsoport jött létre. 
 
45/2022. (IV. 28.) Tájékoztató az 50 éves Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál megrendezéséről 
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az 50 éves Kodály Zoltán Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál megrendezéséről 
 
46/2022. (IV. 28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása 
A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyta a Társulás Tanácsának 2022. március 21-i ülésén 
hozott 4-8/2022. (III. 21.) számú határozatait. 
 
47/2022. (IV. 28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába delegált képviselő személyének felülvizsgálata 
A Képviselő-testület a Társulás Tanácsába Jégl Zoltán delegált tag visszalépése okán Komló 
város képviseletére Polics József polgármester hatalmazta meg, egyúttal felhatalmazta arra, 



hogy a Társulás elnöki tisztségének betöltésére saját személyére szavazzon. A Társulás Tanácsa 
2022. május 12. napján tartott ülésén Polics Józsefet választotta meg a Társulás elnökének.  
 
48/2022. (IV. 28.) „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című, 
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség 
fedezetének biztosítása 
A Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című, TOP-3.2.1-15-BA1-
2016-00001 számú projekt kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettségnek az 
Önkormányzat eleget tett, a „pályázati visszafizetési keret” tartalék előirányzat terhére 
2.889.250, -forint tőke, és 2022. május 2. értéknapnak megfelelő 130.725,-forint ügyleti kamat, 
a fizetési felszólításban szereplő számlára 2022. május 2. napján átutalásra került. 
 
49/2022. (IV. 28.) Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő 
kiválasztása 
Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztása ügyében a 
Sourcing Hungary Kft. lett kiválasztva az Önkormányzat részéről, szerződés határidőn belül 
megkötésre került. A megbízási szerződést elfogadta az Önkormányzat és a cég részére aláírva 
megküldésre került. Jelenleg az ajánlattételi felhívást várjuk részükről. 
 
52/2022. (IV. 28.) Flóra u. 5. sz. alatti 1976/109 hrsz-ú lakótelekre haszonélvezeti jog 
bejegyzéséhez hozzájárulás 
Az ügyvédi irodát tájékoztattuk a döntésről, elkészült és aláírásra került az adásvételi szerződés, 
ami tartalmazza a haszonélvezeti jog bejegyzését is. 
 
54/2022. (IV. 28.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 
A jóváhagyott, egységes szerkezetű hivatali SzMSz. elektronikus képe a hivatali 
köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők által hozzáférhető mappában elhelyezésre, míg a 
honlapon elhelyezésre került. 
 
 
56/2022. (IV. 28.) Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása 
A változásbejegyzési eljárásban az Alapítvány képviseletét ellátó ügyvéd a határozat egy 
példányának megküldésével a testületi döntésről értesítésre került. A Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület - mint társalapító – olyan közgyűlésére, amint a kuratórium 
létszámának megnöveléséről döntött volna, 2022. május 16. napjáig nem került sor. 
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2022. április 27-i ülésén véleményezte a Volánbusz Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, az autóbuszpályaudvar 
üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötését a Volánbusz Zrt.-vel, az állatok tartásáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadását kutyafuttató terület változása miatt és a közterület 
használatáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadását. Megtárgyalta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselő személyének 
felülvizsgálatát, a „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című, 
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség 



fedezetének biztosítását, a Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő 
kiválasztását, a Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és Városfejlesztési 
Programtervének elfogadását, az Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek 
módosítását, illetve a Flóra u. 5. sz. alatti 1976/109 hrsz.-ú lakótelekre haszonélvezeti jog 
bejegyzéséhez hozzájárulást és a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyását, valamint a Komló Városért Alapítvány alapító 
okiratának módosítását. 
2022. április 28-i rendkívüli ülésén megvitatta a Flóra u. 5. sz. alatti 1976/109 hrsz-ú 
lakótelekre haszonélvezeti jog bejegyzéséhez hozzájárulást. 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság: 
2022. április 26-i ülésén megtárgyalta a Volánbusz Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, az autóbusz-pályaudvar 
üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötését a VOLÁNBUSZ Zrt-vel, a DUFTIN Kft. 
munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület 
visszatérítendő támogatását, a Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat 
kiírását és a tájékoztató az 50 éves Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
megrendezéséről. Megvitatta a közterület használatáról szóló új önkormányzati rendelet 
elfogadását, az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását kutyafuttató terület 
változása miatt, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 
delegált képviselő személyének felülvizsgálatát, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyását és a Sikondai 
üdülőtelkek értékesítését, illetve a Komlói 7771 és 7773/5 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
vonását és a Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón című TOP-3.2.1-
BA1-2016-00001 számú projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének. Megvitatta a 
villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztását, a Komló Város 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és Városfejlesztési  Programtervének 
elfogadását és a Komló, Altáró u. 2. szám alatti épületben villamos mérőhely felszerelésére 
forrás biztosítását (szóbeli előterjesztés). 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Humán bizottság átruházott hatáskörben: 

 
2022. április 6-i ülésén  

−  megtárgyalta a Közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2021. évi beszámolója 
és 2022. évi munkaterve tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Bizottság elfogadta a Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolót és az intézmény 2022. évi munkatervét. 
 

2. A Bizottság elfogadta a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2021. 
évi munkájáról szóló beszámolót és az intézmény 2022. évi munkatervét. 
 

3. A Bizottság tudomásul vette, hogy a pandémia miatt a munkatervekben rögzített 
programok megvalósulásában változás történhet.  
Az Önkormányzat felkérte az 1. és 2. határozati pontban rögzített intézmények vezetőit, 
hogy a programok esetleges változásairól az érintetteket tájékoztassa. 



 
 

Felelős: Aranyos László intézményvezető 
  Steinerbrunner Győzőné intézményvezető 
Határid ő: értelem szerint 

 
 

4. A Bizottság felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az 1. és 2. határozati pontban rögzített 
dokumentumok elfogadásáról az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa.  
 

5. A Bizottság megköszönte a két intézmény 2021. évi munkáját és 2022. évre sok sikert 
kíván.  
 

Határid ő: 2022. április 14.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben: 
 

2022. április 13-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a Szakemberlakás kiutalása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozta: 
 

1. A bizottság a Komló, Nagy László utca 25/A., földszint 4. szám, 2324/1 hrsz. szám alatti 
39 m2 alapterületű másfélszobás, összkomfortos kiutalásra váró bérlakást szakember 
letelepítése érdekében rendelte kiutalni. 

 
2. A bizottság egyetértett B. G. Komló, Cserma utca 15. szám alatti lakos részére szakember 

letelepítése jogcímén a Komló, Nagy László utca 25/A., földszint 4. szám, 2324/1 hrsz. 
szám alatti 39 m2 alapterületű másfélszobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás 
határozott időre – a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsődénél létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történő 
bérbeadásával.  
 

Határid ő: 2022. április 30. 
Felelős: Bareith Péter intézményvezető – Városgondnokság 
 

2022. április 27-i ülésén 
−  megtárgyalta Apostolow Izabella Komló, Városház tér 3. előtti 548. hrsz. közterület-

használati engedély kérelemét, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Apostolow Izabella Komló, Petőfi S. u. 2/A. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, 
Városház tér 3. előtti 548. hrsz. alatti közterületből 9 m2 nagyságú területet használjon. 
 
A közterület-használat: 



• Célja:   „Nemzetiségi nap” program ideje alatt ital árusítása 

• Engedély hatálya: 2022. május 1. (vasárnap) 13:00-22:00 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen sörsátor felállítása 
 
A közterület használatáért négyzetméterenként 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett időtartamra  10.530,- Ft díjat állapítok meg, melyet a rendezvény napjáig kell 
befizetni Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló 
11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék mentesen. 
 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi előírásokat!  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység folytatható. 

3. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség 
ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

6. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén engedé-
lyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

7. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

8. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján.  
 



A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 
 

−  döntött Bognár Cintia Emese Komló, Kossuth L. u. 34. szám alatti közterület-használati 
engedély kérelem (csak bizottsági tárgyalás) tárgyában, és a határozatot az alábbi 
tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Bognár Cintia Emese (7300 Komló, Komló, Gesztenyési út 19., továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, 
Kossuth L. u. 34. szám alatti Rózsa Kézműves Cukrászda üzlete előtti 538/1 hrsz. alatti 
közterületből 4 m2 nagyságú területet használjon az alábbi feltételek betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:          vendéglátóipari előkert üzemeltetése (asztalok székek, napernyők elhelyezése) 

• Engedély hatálya: 2022. május 1. napjától kezdődően 2022. szeptember 30. napjáig   
                                                
• A közterület-használat módja: naponta kitelepített mobil kerti bútorokkal és napernyőkkel 

kialakított vendéglátóipari előkert 
                
A közterület használatáért 2022. május 1. napjától szeptember 30. napjáig 850,- Ft/m2/hó 
díjtétel alkalmazásával havonta 3.400,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat véglegessé 
válásától számított 15 napon belül, kell befizetni a Komló Városi Önkormányzat 
Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék 
mentesen. 

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A vendéglátóipari terasz elhelyezése a gyalogos forgalmat, a szomszédos vállalkozások 
működését nem akadályozhatja. Engedélyes szigorúan köteles betartani a hatályos 
járványügyi előírásokat!  

2. A vendéglátóipari terasz működtetésével járó bejelentést köteles elektronikus úton 



megtenni Engedélyes a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint 
kereskedelmi hatóság felé. 

3. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Engedélyes köteles illemhelyet működtetni a 
vendégek számára.  

4. A vendéglátóipari előkert működése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
sz. mellékletében meghatározott zaj terhelési határértékeit be kell tartani, tartatni. 

 
5. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 

hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és a közterület-
felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

7. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

8. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének vagy bejelentések megtételének kötelezettsége alól. 

9. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a 
közterület-használati engedélyt megvonom, és 2 évig újabb engedélyt nem kaphat. 

10. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát 
az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

I N D O K O L Á S  
 

Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület-használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: 
R.) 3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 9.) pontja szerint május 1-je és szeptember 
30. között kiemelt területen (központi belterület) 15 m2-ig 850,- Ft/m2/hó díjat kell fizetni. 
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 
 



−  megvitatta Horváthné Csók Ilona Komló, Eszperantó téri parkoló területén közterület-
használati engedély kérelem (csak bizottsági tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és a 
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Horváthné Csók Ilona 7537 Homokszentgyörgy, Táncsics M. u. 6. szám alatti lakos egyéni 
vállalkozó részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a 
Komló, 551/4 hrsz.-ú Eszperantó téri kisparkoló területéből 1 m2 nagyságú területet nem 
közlekedési célra használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  XI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál program ideje alatt léggömb 
árusítása  

• Engedély hatálya: 2022. április 30. (szombat) 8:00-21:30 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen telepített árusító 
hely  

 
A közterület használatáért négyzetméterenként 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett időtartamra  1.170,- Ft díjat állapítok meg, melyet a rendezvény napjáig kell 
befizetni Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló 
11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék mentesen. 
 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység folytatható. 

3. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség 
ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

6. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

7. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 



8. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján.  
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 
 

−  megtárgyalta az Ivicz Pál Komló város belterületén 2413/49 hrsz. alatti parkolóban 
közterület-használati engedély kérelem (csak bizottsági tárgyalás) tárgyú előterjesztést, 
és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Ivicz Pál 7300 Komló, Mecsekjánosi puszta 5/A szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló 
város belterületén a Tröszt épület és a vasútvonal közötti közterületen a 2413/49 hrsz. 
alatti parkolóban  1 m2 nagyságú területet használjon az alábbi feltételek betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:                        élőhal árusítása  

• Engedély hatálya: 2022. május 1. napjától kezdődően szombatonként 2022. december 31. 
napjáig (8 hónap) 

• A közterület-használat módja: árusítás kisteherautó plató árusító helyről történhet  
 
A közterület használatáért négyzetméterenként 2.310,- Ft/m2/hó díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett 8 hónap időtartamra  18.480,- Ft díjat állapítok meg, melyet az árusítás 
megkezdéséig kell befizetni Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság 
OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék mentesen. 
 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 



utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. Az engedély kiadását követően, de még a tevékenység megkezdése előtt a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez be kell nyújtania elektronikusan a 
közterületi értékesítésről szóló bejelentését! 

2. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

3. Az engedélyezett területen a gépjárművek parkolását az árusítási tevékenység nem 
zavarhatja! 

4. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

5. Árusítás kizárólag 07.00-11.00 óra között történhet, és az árusítás befejeztével az 
árusításra szolgáló berendezést a közterületről naponta el kell szállítani. 

6. Az árusítás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja. 

7. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni. 

8. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat 
(pl. őstermelői igazolvány) a helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a 
szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. Az engedély csak 
a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

9. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

10. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

11. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedélyt megvonom. 

12. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát 
az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

13. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, jogutód részéről fel nem 
használható.  

14. 2021. évtől a közterület-használati díjat évente előre kell megfizetni a legfeljebb 3 m2 
tartós használatot érintően. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület-használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: 
R.) 3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 



A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) b./ pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján „a legfeljebb 
3 m² tartós közterület-használatot érintő, havi díjszabással megállapított jogviszonyok esetén 
egyösszegben kell megfizetni.” 
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 
 

−  döntött Királyné Rádi Éva Komló, Bem u. 15. sz. alatt közterület-használati engedély 
kérelme (csak bizottsági tárgyalás) tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal 
hagyta jóvá: 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Királyné Rádi Éva 7677 Orfű, D-szektor 50. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Bem 
u. 15. sz. alatti üzlete – Rock Korsó - előtti 487/1 hrsz. alatti közterületből 9 m2 nagyságú 
területet használjon az alábbi feltételek betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:          vendéglátóipari előkert üzemeltetése (asztalok székek, napernyők elhelyezése) 

• Engedély hatálya: 2022. május 1. napjától kezdődően 2022. október 31. napjáig   
                                                
• A közterület-használat módja: naponta kitelepített mobil kerti bútorokkal és napernyőkkel 

kialakított vendéglátóipari előkert, amelynek a napi nyitvatartása: H-Cs: 08.00-
23.00,  

                   P-Szo: 08.00-24.00 óra között, vasárnap: szünnap   
                
A közterület használatáért 2022. május 1. napjától szeptember 30. napjáig 850,- Ft/m2/hó 
díjtétel alkalmazásával havonta 7.650,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat véglegessé 
válásától számított 15 napon belül, kell befizetni a Komló Városi Önkormányzat 
Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék 
mentesen. 

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
 



A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A vendéglátóipari terasz elhelyezése a gyalogos forgalmat, a szomszédos vállalkozások 
működését és árufeltöltését nem akadályozhatja. Engedélyes szigorúan köteles 
betartani a hatályos járványügyi előírásokat!  

2. A vendéglátóipari terasz működtetésével járó bejelentést köteles elektronikus úton 
megtenni Engedélyes a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint 
kereskedelmi hatóság felé. 

3. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Engedélyes köteles illemhelyet működtetni a 
vendégek számára.  

4. A vendéglátóipari előkert működése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
sz. mellékletében meghatározott zaj terhelési határértékeit be kell tartani, tartatni. 

 
5. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 

hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és a közterület-
felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

7. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

8. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének vagy bejelentések megtételének kötelezettsége alól. 

9. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a 
közterület-használati engedélyt megvonom, és 2 évig újabb engedélyt nem kaphat. 

10. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát 
az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület-használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: 
R.) 3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 9.) pontja szerint május 1-je és szeptember 
30. között kiemelt területen (központi belterület) 15 m2-ig 850,- Ft/m2/hó díjat kell fizetni, míg 
október 1-je és április 30. között 0 Ft/m2/hó, azaz október hónapra kérelmezőnek nem kell 
közterület-használati díjat fizetnie.  
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 



A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 

−  megtárgyalta Kissné Kólya Klaudia Komló város belterületén 2413/49 hrsz. alatt 
közterület-használati engedély kérelem (csak bizottsági tárgyalás) tárgyú előterjesztést, 
és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Kissné Kólya Klaudia 7841 Sámod, Rózsa F. u. 3. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy 
a Komló város belterületén a Tröszt épület és a vasútvonal közötti közterületen a 2413/49 
hrsz. alatti parkolóban 5 m2 nagyságú területet használjon az alábbi feltételek 
betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:                        eper árusítása  

• Engedély hatálya: 2022. május 1. napjától kezdődően 2022. június 30. napjáig (2 hónap) 
• A közterület-használat módja: árusítás felépítményes utánfutó árusító helyről 

történhet  
 
A közterület használatáért négyzetméterenként 2.310,- Ft/m2/hó díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett 2 hónap időtartamra  23.210,- Ft díjat állapítok meg, melyet az árusítás 
megkezdéséig kell befizetni Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság 
OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék mentesen. 
 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. Az engedély kiadását követően, de még a tevékenység megkezdése előtt a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez be kell nyújtania elektronikusan a 
közterületi értékesítésről szóló bejelentését! 

2. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

3. Az engedélyezett területen a gépjárművek parkolását a mozgóárusítás nem zavarhatja! 

4. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

5. Árusítás kizárólag 07.00 - 18.00 óra között történhet, és az árusítás befejeztével az 
árusításra szolgáló berendezést a közterületről naponta el kell szállítani. 

6. Az árusítás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem akadályozhatja. 



7. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni. 

8. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat 
(pl. őstermelői igazolvány) a helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a 
szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. Az engedély csak 
a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

9. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

10. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

11. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedélyt megvonom. 

12. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát 
az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

13. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, jogutód részéről fel nem 
használható.  

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület-használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: 
R.) 3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
A Városgondnokság, mint a közutak kezelője a parkoló tárgyi célú használatához hozzájárult. 
  
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) b./ pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján.  
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  

 
 

−  megvitatta a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Komló város belterületén 
546 hrsz.  és 551/4 hrsz. alatt közterület-használati engedély kérelem (csak bizottsági 
tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület (Komló, Városház tér 1. képviseli: Szarka 



Elemér egyesületi elnök, továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Bem utca – Kossuth L. u. közötti 546 hrsz.-
ú közút Sportközpont bejárata előtti szakaszát, továbbá 551/4 hrsz.-ú Eszperantó téri 
parkoló keleti felét nem közlekedési célra használja. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:   „XI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál 2022.04.30.” program 
lebonyolítása 

• Engedély hatálya: 2022. április 30. (szombat) 8:00-21:30 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyeken a mobil 
eszközök telepítése  

 
Egyben megkeresem Komló Város Önkormányzata Városgondnokságát, hogy a 
rendezvény előkészítése ügyében megtartott egyeztetésen megbeszéltek szerint a 
fentekben leírt területek forgalom szervezését 2022. április 28. (csütörtök) 18:00 órától – 
2022. május 2. (hétfő) 12.00 óráig oldja mega az alábbiak szerint: 
 
- az Eszperantó téri „kisparkoló” fokozatos lezárásáról 2022. április 28. (csütörtök) 18.00 
órától – a nagysátor telepítése, azt követően a rendezvény lebonyolítása érdekében - 
gondoskodjon 
- a Kossuth L. utca és Bem utca közötti – „névtelen utca” Sportközpont bejárata előtti 
szakaszát 2022. április 30. (szombat) 6.00 órától zárja le 2022. május 1. (vasárnap) 08.00 
óráig 
 
- a parkoló lezárásáról a helyszínen jó látható helyen előre értesítse a lakosságot 2022. 
április 25. (hétfő) napjától kihelyezett plakátok útján (KRESZ táblákon, Sportközpont 
bejáratán, Hotel - Béke hátsóbejáratán). 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység folytatható. 

3. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség 
ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

6. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

7. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

8. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 



 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A kitelepített eszközöket az igénybevevők ingyen használhatják, így arra közterület-használati 
díjat nem számítok fel R. 1. sz. melléklete 11) b./ pontjában foglaltakra tekintettel. 
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 

−  döntött a Profi Ajtó-Ablak Kft. Komló, Kossuth L. u. 98/1., 3608 hrsz. alatt közterület-
használati engedély kérelme (csak bizottsági tárgyalás) tárgyában, és a határozatot az 
alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Profi Ajtó-Ablak Kft. (7300 Komló, Komló, Mecsekfalui út 34., Cg.j.: 02-09-082410, 
képviseli: Tasnádi Tas László ügyvezető, továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a 
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Kossuth L. u. 98/1., 3608 
hrsz. alatti Mosoly Gombóc Cukrászda üzlete előtti 487/1 hrsz. alatti közterületből 6 m2 
nagyságú területet használjon az alábbi feltételek betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:          vendéglátóipari előkert üzemeltetése (asztalok székek, napernyők elhelyezése) 

• Engedély hatálya: 2022. május 1. napjától kezdődően 2022. szeptember 30. napjáig   
• A közterület-használat módja: naponta kitelepített mobil kerti bútorokkal és napernyőkkel 

kialakított vendéglátóipari előkert 
 
A közterület használatáért 2022. május 1. napjától szeptember 30. napjáig 850,- Ft/m2/hó 
díjtétel alkalmazásával havonta 5.100,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat véglegessé 
válásától számított 15 napon belül, kell befizetni a Komló Városi Önkormányzat 
Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék 
mentesen. 

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 



 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A vendéglátóipari terasz elhelyezése a gyalogos forgalmat, a szomszédos vállalkozások 
működését nem akadályozhatja. Engedélyes szigorúan köteles betartani a hatályos 
járványügyi előírásokat!  

2. A vendéglátóipari terasz működtetésével járó bejelentést köteles elektronikus úton 
megtenni Engedélyes a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint 
kereskedelmi hatóság felé. 

3. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Engedélyes köteles illemhelyet működtetni a 
vendégek számára.  

4. A vendéglátóipari előkert működése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 
sz. mellékletében meghatározott zaj terhelési határértékeit be kell tartani, tartatni. 

 
5. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 

hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és a közterület-
felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

7. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

8. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének vagy bejelentések megtételének kötelezettsége alól. 

9. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a 
közterület-használati engedélyt megvonom, és 2 évig újabb engedélyt nem kaphat. 

10. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát 
az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület-használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: 
R.) 3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 9.) pontja szerint május 1-je és szeptember 
30. között kiemelt területen (központi belterület) 15 m2-ig 850,- Ft/m2/hó díjat kell fizetni. 
 



A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  

 
−  megtárgyalta a Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Komló, Városház tér 

3. előtti 548. hrsz. alatti közterület-használati engedély kérelem (csak bizottsági 
tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli: Rónáné Lusztig Ágnes, 
Komló, Városház tér 3., továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Városház tér 3. előtti 548. hrsz. alatti 
közterületből kb. 1.500,- m2 nagyságú területet használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:   „Nemzetiségi nap” program lebonyolítása 

• Engedély hatálya: 2022. május 1. (vasárnap) 6:00-22:00 óráig 
• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen rendezvénysátor 

és színpad felállítása 
 
Egyben megkeresem Komló Város Önkormányzata Városgondnokságát, hogy a 
Városház téren az Önkormányzati/Járási Hivatal előtti útszakaszt a Postától a Hotel Béke 
Sziget parkolójáig zárja le 2022. május 1. (vasárnap) 06.00 óra és 22.00 óra közötti 
időszakban. 
 
Ez idő alatt a Hotel Béke parkolójának megközelítését a Kossuth Lajos utca felől 
biztosítani kell. 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi előírásokat!  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység folytatható. 

3. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség 
ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

6. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 



7. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

8. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A kitelepített eszközöket az igénybevevők ingyen használhatják, így arra közterület-használati 
díjat nem számítok fel a R. 1. sz. melléklete 11) b./ pontjában foglaltakra tekintettel. 
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 

−  döntött Radics Józsefné Komló, Eszperantó téri parkoló közterület-használati engedély 
kérelme tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Radics Józsefné 3032 Apc, Dobó I. u. 14. szám alatti lakos egyéni vállalkozó részére engedélyt 
ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, 551/4 hrsz.-ú 
Eszperantó téri kisparkoló területéből 18 m2 nagyságú területet nem közlekedési célra 
használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  XI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál program ideje alatt édesség és 
aszalt gyümölcs termékek árusítása  

• Engedély hatálya: 2022. április 30. (szombat) 8:00-21:30 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen telepített árusító 
hely  

 
A közterület használatáért négyzetméterenként 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett időtartamra  21.060,- Ft díjat állapítok meg, melyet a rendezvény napjáig kell 
befizetni Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló 
11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék mentesen. 



 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység folytatható. 

3. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség 
ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

6. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

7. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

8. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján.  
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 



−  megtárgyalta a Rupa Rozália Komló, Eszperantó téri parkoló közterület-használati 
engedély kérelem (csak bizottsági tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és a határozatot az 
alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Rupa Rozália Komló, Pécsi u. 43. szám alatti lakos egyéni vállalkozó részére engedélyt ad a 
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, 551/4 hrsz.-ú Eszperantó 
téri kisparkoló  területéből 9 m2 nagyságú területet nem közlekedési célra használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  XI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál program ideje alatt pecsenye és 
füstölt árú termékek árusítása  

• Engedély hatálya: 2022. április 30. (szombat) 8:00-21:30 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen telepített árusító 
hely  

 
A közterület használatáért négyzetméterenként 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett időtartamra  10.530,- Ft díjat állapítok meg, melyet a rendezvény napjáig kell 
befizetni Komló Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló 
11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék mentesen. 
 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység folytatható. 

3. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség 
ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

6. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

7. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

8. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 



engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni, az R. 10. § (1) bekezdése alapján.  
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 

−  döntött a Popcorn Hrudinszky Kft. „Nemzetiségi Nap” rendezvényre közterület-
használati engedély kérelme tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta 
jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Popcorn Hrudinszky Kft. (képviseli: Hrudinszky Gyula, Komló, Pécsi út 55.) részére 
engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Városház 
tér 3. előtti 548. hrsz. alatti közterületéből 12 m2 nagyságú területet árusítás és 16 m2 
nagyságú területet légvár üzemeltetés céljára használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja: „Nemzetiségi nap” program ideje alatt popcorn, vattacukor, hot-dog, kürtőskalács 
termék árusítása és légvár üzemeltetése 

• Engedély hatálya: 2022. május 1. (vasárnap) 13:00-22:00 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen  

 
A közterület használatáért – alkalmi árusításért: 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett területre és időtartamra 12 m2 x 1.170,- Ft/m2/nap, illetve légvár üzemeltetéséért 
16 m2 x 160,- Ft/m2/nap, azaz - összesen: 14.040,- Ft + 2.560,- Ft = 16.600,- Ft díjat állapítok 
meg, melyet a rendezvény napjáig kell befizetni Komló Városi Önkormányzat 
Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi 
pótlék mentesen. 
 



A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység folytatható. 

3. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség 
ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

6. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

7. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 
egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

8. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ és 11) c./ pontjában – kiemelt terület - 
megszabott mértékű közterület-használati díjat kell fizetni.  
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  

 



−  megtárgyalta a Popcorn Hrudinszky Kft. „Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál” 
rendezvényre közterület-használati engedély kérelem tárgyú előterjesztést, és a 
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Popcorn Hrudinszky Kft. (képviseli: Hrudinszky Gyula, Komló, Pécsi út 55.) részére 
engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, 551/4 hrsz.-
ú Eszperantó téri kisparkoló területéből 2 m2 nagyságú területet árusítás és 16 m2 
nagyságú területet légvár üzemeltetés céljára használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja: XI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál program ideje alatt popcorn termék 
árusítása és légvár üzemeltetése 

• Engedély hatálya: 2022. április 30. (szombat) 8:00-21:30 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen  

 
A közterület használatáért – alkalmi árusításért: 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett területre és időtartamra 2 m2 x 1.170,- Ft/m2/nap, illetve légvár üzemeltetéséért 
16 m2 x 160,- Ft/m2/nap, azaz - összesen : 2.340,- Ft + 2.560,- Ft = 4.900,- Ft díjat állapítok 
meg, melyet a rendezvény napjáig kell befizetni Komló Városi Önkormányzat 
Városüzemeltetési Gondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi 
pótlék mentesen. 
 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő 
utolsó napját követő naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék 
után nem számítható fel késedelmi pótlék. 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A közterület használata során szigorúan be kell tartani a hatályos járványügyi 
előírásokat!  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység folytatható. 

3. A rendezvény befejeztével az kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

4. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény befejeztével gondoskodni. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség 
ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni.  

6. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta, vagy visszavonása esetén 
engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

7. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges 



egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

8. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-
használat engedélyezéséről szóló 19/2011.(VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 
3. § 11) pontjában, valamint 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ és 11) c./ pontjában – kiemelt terület - 
megszabott mértékű közterület-használati díjat kell fizetni.  
 
A határozat meghozatalánál a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság figyelembe vette az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, 
az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését és a 81. § (2) bekezdését. 
 
A határozat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 18. pontja szerint átruházott döntési hatáskörben 
született, figyelembe véve az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékességi 
okot.  
 

−  megtárgyalta a Települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése (csak bizottsági 
tárgyalás) tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A bizottság a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzéséhez és komlói telephelyre 
szállításához kapcsolódó beszerzés ajánlattételi felhívását megvitatta, és azt az I. számú 
melléklet szerinti formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket 
kérje fel beszerzési eljárás keretében az I. számú melléklet szerinti ajánlattételre a Komló 
Város Önkormányzat által 2022. évben kiosztásra kerülő települési szociális célú tűzifa 
juttatás beszerzése komlói telephelyre szállítással esetében: 
 

1. Komló Város Önkormányzat által 2022. évben kiosztásra kerülő települési szociális célú 
tűzifa juttatás beszerzése komlói telephelyre szállítással esetében: 
 

a) Mecsekerdő Zrt. (Árpádtetői Erdészet) (székhely: 7628 Pécs, Rét u. 8., e-mail: 
arpadteto@mecsekerdo.hu) 

b) Hosszú Zoltán egyéni vállalkozó (7300 Komló, Köztársaság u. 15., e-mail: 
harmasakna@freemail.hu) 

c) GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C., e-mail: 
akosgeisz@gmail.com). 
 



A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen.  
 
Határid ő: 2022. április 29. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

−  döntött a „József Attila Könyvtár, Múzeum installáció, eszközök” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítása tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Komló Város Önkormányzat a BMÖGF/1003-1/2020 azonosítószámú „József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal” tárgyú 
támogatáshoz kapcsolódó „József Attila Könyvtár, Múzeum installáció, eszközök”  
tárgyú közbeszerzési eljárásnak a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 
eljárásrend szerinti indítását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi 
felhívás szerint jóváhagyta. 

 
2. Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás 

megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2022. május 2. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 
 

−  megtárgyalta a „József Attila Könyvtár fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

3. A bizottság jóváhagyta a BMÖGF/1003-1/2020. iktatószámú „József Attila Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal” megnevezésű 
támogatáshoz kapcsolódóan a „József Attila Könyvtár fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bontási jegyzőkönyvet és az összegezés tervezetét, 
továbbá meghozta az eljárást lezáró döntést.   
 
Határid ő: 2022. április 28. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
4. A bizottság a BMÖGF/1003-1/2020. iktatószámú „József Attila Városi Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal” megnevezésű támogatáshoz 
kapcsolódóan a „József Attila Könyvtár fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította és a legkedvezőbb ajánlatot adó Autókar Kft. (7300 
Komló, Sikondai út 57.) ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
 

5. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 
keresztül a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről a 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) idevonatkozó rendelkezései szerint tájékoztassa az ajánlattevőket. 

 
Határid ő: 2022. április 28. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző  

 
6. A bizottság jóváhagyta a „József Attila Könyvtár fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódóan a Kbt. idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a 



nyertes ajánlattevővel, a Autókar Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötését nettó 
408.897.698, -Ft + ÁFA, azaz bruttó 519.300.076, -Ft összeggel.  
 
Határid ő: 2022. május 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 

−  megvitatta a Komló Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve 
módosításának kezdeményezése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Bizottság felkérte Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egységének belső 
ellenőrzési vezetőjét, hogy tegyen javaslatot Komló Város Önkormányzat 2022. évi 
belső ellenőrzési tervének módosítására Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testülete számára a 2022. májusi rendes testületi ülésre készülő előterjesztés keretén 
belül, azzal, hogy a módosításba kerüljön beemelésre a Komlói Köztemető 
üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak végrehajtásának 
ellenőrzése 2017-2021. évek tekintetében. Ennek keretében Komló Város 
Önkormányzat belső ellenőrzési egysége a Komlói Köztemető vonatkozásában 
vizsgálja, hogy a 2017-2021. időszak vonatkozásában az üzemeltetést végző Komlói 
Temetkezési Kft. a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátási, 
beszámolási, elszámolási kötelezettségének eleget tett-e, illetve mindezt 
megalapozottan, szabályosan, a jogszabályok és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
előírásai szerint tette-e. A vizsgálat továbbá terjedjen ki a 2017. évben a belső 
ellenőrzési egység által végzett, a Komlói Köztemetőt érintő ellenőrzés ellenőrzési 
jelentésében rögzített megállapítások és javaslatok nyomán tett intézkedések 
végrehajtására is.  
 

2. A Bizottság az 1. pontban foglaltakra tekintettel javasolta a Képviselő-testület számára, 
hogy a 279/2021. (XII. 9.) sz. határozat 3. pontjában foglalt, a köztemető üzemeltetésére 
megkötött szerződés és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára szabott végső határidőt 2022. június 30. 
napjáról 2022. október 30. napjára módosítsa. 
 

Határid ő:  2022. májusi testületi ülés a 2022. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
tekintetében2022. szeptember 30. az ellenőrzés végrehajtása (amennyiben a 2022. 
évi belső ellenőrzési terv módosításra kerül) 

 
    Felelős: Kaprényi Róbert belső ellenőrzési vezető 

     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság átruházott hatáskörben 

 
2022. április 26-i ülésén 

−  megtárgyalta Kékesi Andrea helyiség bérleti kérelme tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a Komló, Jánosi Fő u. 2776 hrsz.-ú ingatlanon található kb. 8 m2 
nagyságú helyiség bérbeadása céljából liciteljárás lefolytatását rendelte el. 



 
2. A bizottság a helyiség induló havi bérleti díját 1000,-.Ft + ÁFA összegben, a 

licitléptéket 100 Ft + ÁFA összegben határozta meg.  
 

3. A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérleti díj évente emelkedik a mindenkori 
infláció mértékével. 
 

4. A bérlő köteles 2022. december 31-ig az épületet kívülről bevakolni és a csapadék 
elvezetéséről gondoskodni, illetve a bérleti időszak alatt köteles az épület külső és 
belső karbantartására. 
 

5. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a versenytárgyalás kiírásáról. 
 

6. A bizottság felhatalmazta Komló Város Önkormányzat Városgondnokság vezetőjét a 
bérleti szerződés elkészítésére és aláírására. 
 
Határid ő:  2022. május 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bareith Péter intézményvezető 

 
−  megtárgyalta a Tompa M. u. 12. sz. alatti 32,49 m2 nagyságú helyiség bérbeadása 

tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A bizottság hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Tompa M. u. 12. 
sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz.-ú ingatlan 32,49 m2 nagyságú (főépülethez közelebbi) 
helyiségét bérbe adja a Numero Uno Consulting Kft. (7300 Komló, Fürdő u. 8., 
adószám: 22645207-2-02) részére 30.000 Ft + ÁFA (bruttó 38.100 Ft) havi bérleti 
díjért. 
 
Bérlő 30 napon belül köteles a bérleti szerződést aláírni, ellenkező esetben elveszíti a 
befizetett versenytárgyalási előleget. 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, 
továbbá a bérleti szerződés elkészíttetéséről. Felhatalmazza a Városgondnokság 
intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2022. május 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bareith Péter Városgondnokság intézményvezetője 

 
−  döntött a Vásárcsarnokban lévő 16. sz. üzlethelyiség bérbeadása tárgyú előterjesztés 

kapcsán, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság hozzájárult ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Berek u. 14. szám 
alatti Vásárcsarnokban található 32,67 m2 nagyságú 16. sz. üzlethelyiséget bérbe adja 
Putnoki Péter (7300 Komló, Körtvélyes u. 14. 3/10.) részére 1013 Ft/m2 + 27 % ÁFA, 
azaz 33.095,- Ft + 8.936,- Ft ÁFA (bruttó 42.031,- Ft) havi bérleti díjért. 
 



2. Bérlő 30 napon belül köteles a Városgondnoksággal a bérbeadásra vonatkozó 
szerződést megkötni, ellenkező esetben elveszíti a befizetett versenytárgyalási 
előleget. 
 

3. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, 
továbbá a bérleti szerződés elkészíttetéséről. Felhatalmazza a Városgondnokság 
intézményvezetőjét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2022. május 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bareith Péter Városgondnokság intézményvezetője 

 
−  megtárgyalta a Szilvási garázstelek értékesítése tárgyú előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a 3881/55 hrsz.-ú, 289 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű 
ingatlan értékesítésére liciteljárás lefolytatását rendelte el. 
 

2. A bizottság az ingatlan kikiáltási árát 13.200,-Ft/m2 + ÁFA összegben határozta 
meg. 
 

3. Vevőnek a terület vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
(50.000,- Ft) is. 
 

4. Komló Város Önkormányzat az ingatlant teljes egészében értékesíti, részingatlant 
(tulajdoni hányadot) nem értékesít 
 

5. A bizottság kijelentette, hogy az önkormányzat az értékesített ingatlan 
vonatkozásában semmiféle út- és közműépítést nem vállal. 
 
 

6. A garázsokat az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven belül meg kell 
építeni. Amennyiben vevő ezt nem teljesíti, úgy az önkormányzat az ingatlant a nettó 
eladási áron visszavásárolhatja. Ezen jog biztosítására az adásvételi szerződés 
aláírásának napjától számított 3 év 6 hónapra visszavásárlási jogot, valamint 
elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az önkormányzat az eladott telekre. 
 

7. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § alapján a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot elővásárlási 
jog illeti meg. Az adásvételi szerződés megkötésére csak az elővásárlásra jogosult 
(Magyar Állam) megkeresését és fenti jogszabályban előírt határidőn belül (35 nap) 
megtett nyilatkozatát követően kerülhet sor. 
 

8. Az adásvételi szerződés készítésével járó költséget a vevő viseli. 
 

9. A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlan liciten történő 
értékesítése, az elővásárlásra jogosult megkeresése, majd az adásvételi szerződés 
elkészíttetése és a vételár, valamint az értékbecslési díj befizettetése iránt.  
 

10. A bizottság felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 



 
Határid ő: 2022. szeptember 15. 
Felelős: Polics József polgármester  

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

−  megvitatta a Majális téri telek-kiegészítés határidő hosszabbítása tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a 4/2019. (XII.10.) PEG számú bizottsági határozatban megállapított, majd 
a 295/2020. (XII.21.) KT számú határozattal meghosszabbított határidőt, az érintettek 
kérelmére 2022. december 31-re módosította. 
 

2. A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.  
 
Határid ő: 2022. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester  
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
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 polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 
tájékoztatót.  

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

Határid ő:  értelem szerint.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2022. május 18. 
 
 
 
              Polics József 
              polgármester



 

  
 
 








