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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 

 
38/2022. (IV. 28.) Volánbusz Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 
szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása 
A beszámoló elfogadásra került, a megállapodás aláírásra került. 
 
39/2022. (IV. 28.) Az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötése 
a Volánbusz Zrt-vel 
A bérleti szerződés megkötése folyamatban van, egyeztetések történnek a Volánbusz Zrt-vel. 
 
53/2022. (IV. 28.) Sikondai üdülőtelkek értékesítése 
Két licit került megtartásra, de mind a kettő sikertelenül zárult, mert egy érdeklődő sem volt.  
 
64/2022. (V.26.) Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év beiratkozásairól 
A határozat értelmében a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan a 2022/2023-as 
nevelési év a Határozatban feltüntetett csoportszámokkal elindult. 
 
69/2022. (V.26.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon 
A jegyző gondoskodott a neckartenzlingeni falunapokon résztvevő delegáció kiutazásához 
szükséges költségek kifizetéséről, és a valuta kiutalásáról. 
 
70/2022. (VI. 14.) A víziközmű bérleti díj felhasználása, valamint a KEHOP-2.1.11 
kódszámú pályázathoz forrás biztosítása 
A határozatban szereplő munkák egy részét a Baranya-Víz Zrt. elvégezte. A  KEHOP-2.1.11 
kódszámú pályázat eredményéről az önkormányzat eddig nem kapott hivatalos értesítést. Mivel 
a pályázat eredménye befolyásolhatja az EHP felhasználását, ezért néhány szerződés megkötése 
nem történt meg. 
 
72/2022. (VI. 23.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési 
támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
A rendeletben az elfogadott módosított díjak átvezetésre kerültek. 
 
73/2022. (VI. 23.) Az óvodai buszjárat szükségességének felülvizsgálata 
Komló Város Önkormányzat a Volánbusz Zrt.-vel óvodai buszjáratra vonatkozóan megkötött 
személyszállítási vállalkozási szerződést 2022. július 23. napjával felmondta. A Volánbusz Zrt. 
a 28926-002/2022-V iktatószámú levelében a szerződés felmondását elfogadta. 
 
74/2022. (VI. 23.) Többlet működési támogatás biztosítása a Szent Borbála Otthon 
Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 
A szerződéskötés és folyósítás megtörtént. 
 



75/2022. (VI. 23.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
eredményének megállapítása 
A határozat értelmében Tamás Anikó 2022. július 3. napjától szóló vezetői kinevezéséhez 
kapcsolódó adminisztratív intézkedések megtörténtek. A Komló Város Óvoda 
intézményvezetői adatainak változásait a Magyar Államkincstár a 02-TNY-746-2/2022-
798011 sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette. 
 
76/2022. (VI. 23.) PROB Kft. 1520/13 hrsz. ingatlan beépítési kötelezettsége 
A Képviselő-testület határozata megküldésre került a kérelmező részére, a szerződés módosítás 
folyamatban van. 
 
77/2022. (VI. 23.) Kézilabda munkacsarnok közmű bekötéseihez kapcsolódó hitelfelvétel 
A hitelkérelem és az adósságot keletkeztető adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezésére 
vonatkozó kérelem benyújtásra került. Az elbírálás mind két esetben folyamatban van.  
 
85/2022. (VI. 23.) A HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolója az írott sajtó 
megjelentetésére és a honlap üzemeltetésére vonatkozóan 
A HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolója az írott sajtó megjelentetésére és a honlap 
üzemeltetésére vonatkozóan elfogadásra került. 
 
86/2022. (VI. 23.) A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés 
(népkonyha) szolgáltatásról szóló 2021. évi beszámolója 
A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 
2021. évi beszámolója elfogadásra került. 
 
90/2022. (VI. 23.) Tájékoztató a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól 
A KBSK 100 rendezvénysorozatról szóló tájékoztatás megtörtént, a rendezvény sikeresen 
lezajlott. 
 
91/2022. (VI. 23.) Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázathoz többlet önerő 
biztosítása 
A nyertes ajánlattevőkkel a szerződéskötés megtörtént. 
 
92/2022. (VI. 23.) Bétai út felújításához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása és 
többletforrás biztosítása 
A vállalkozási szerződés módosítása megtörtént, azt a Közbeszerzési Hatóság felé az 
önkormányzat megküldte 
 
93/2022. (VI. 23.) A KBSK futófolyosó belső tereinek felújításához forrás biztosítása 
A szerződések aláírásra kerültek, a festési munkálatok szeptember végéig befejeződnek. 
 
94/2022. (VI. 23.) Polgármester felhatalmazása betétlekötésre 
A betétlekötésre a pályázatok tárgyévi befejezési követelménye okán nem került sor. 
 
95/2022. (VI. 23.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződés-
módosítása 
A munkaszerződés-módosítás aláírásra került. 
 
97/2022. (VII. 14.) A 2021/2022. évekre vonatkozó fizetési megállapodás megkötése a 
VOLÁNBUSZ Zrt-vel 
A megállapodás aláírásra került. 



99/2022. (VII. 14.) Az EBR 562 241 azonosítószámú Vis maior pályázat benyújtása és a 
kapcsolódó önerő biztosítása 
Az EBR 562 241 azonosítószámú vis maior pályázatot benyújtottuk, jelenleg elbírálás alatt 
van. 
 
100/2022. (VII. 14.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-
16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása 
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban 
megnevezésű projekt kapcsán a projektszámlán rendelkezésre álló 25.846.737, - előleg és a 
„pályázati visszafizetési keret” tartalék előirányzat terhére 7.464.371, - forint támogatási összeg 
2022.07.19. napján visszautalásra került a Támogató Hatóság bankszámlájára. 

104/2022. (VII. 14.) 38.198.679-,Ft összegű éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele 
A hitelkérelem és az adósságot keletkeztető adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezésére 
vonatkozó kérelem benyújtásra került. Az elbírálás mind két esetben folyamatban van. 
 
105/2022. (VIII. 30.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati 
rendelet elfogadása 
A határozatban a szerződés és a rendelet felülvizsgálatára meghatározott határidő szeptember 
30., azonban a felülvizsgálat során felmerült több olyan tisztázandó szakmai kérdés, mely miatt 
a határidőt módosítani szükséges szeptember 30. napjáról a novemberi rendes testületi ülés 
időpontjáig, de legkésőbb november 30. napjáig. 
 
106/2022. (VIII. 30.) Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-
vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban 
történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat 
A szándéknyilatkozat a Nemzeti Vízművek Zrt. felé megküldésre került. 
 
107/2022. (VIII. 30.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne 
A szerződéskötés és folyósítás megtörtént. 
 
108/2022. (VIII. 30.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
A rendkívüli önkormányzati támogatási igény kérelem benyújtásra került. 
 
109/2022. (VIII. 30.) Delegált választása a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 
Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 
történő képviseletre 
A határozat megküldésre került a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére. 
 
110/2022. (VIII. 30.) Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata 
A polgármester Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját záradékkal 
látta el. A záradékolt helyi esélyegyenlőségi programot megküldtük a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság Dél-Dunántúli Esélyteremtési Igazgatósága részére. 
 
111/2022. (VIII. 30.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-
16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása 
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban 
megnevezésű projekt kapcsán a „pályázati visszafizetési keret” tartalék előirányzat terhére 
1.744.97, -forint támogatási összeg 2022.08.31. napján visszautalásra került a Támogató 
Hatóság bankszámlájára. 



112/2022. (VIII. 30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2023. évi fordulójához történő csatlakozás 
Komló város Önkormányzat a csatlakozási nyilatkozatát beküldte. Az ütemterv szerint a 
pályázat feltételeinek megjelentetésére október 3. napjáig kell eleget tenni, pályázni 2022. 
november 3. napjáig tudnak a hallgatók. Ezt követően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság hatáskörébe tartozik a döntés a támogatás megítélésére. 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2022. május 25-i ülésén megtárgyalta rendőrkapitány beszámolóját Komló város 2021. évi 
közbiztonság helyzetéről, a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ intézményegységben az elektromos hálózat korszerűsítéséhez és a 
„Komló 70” felirat megvilágításához forrás biztosítását, valamint a 2021. évi zárszámadási 
rendelettervezet és a 2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot. 
2022. június 22-i ülésén megvitatta az óvodai buszjárat szükségességének felülvizsgálatát, a 
HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolóját az írott sajtó megjelentetésére és a honlap 
üzemeltetésére vonatkozóan, a Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2021. évi 
beszámolóját, a BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadását és 2022. május 
27-i határozatainak jóváhagyását, valamint a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. 
évi beszámolójának jóváhagyását. Megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. évi 
beszámolójának jóváhagyását és az igazgatósági elnök 2021-2022. évi prémiumfeladatait, az 
étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatalát, és a települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosítását, a Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
eredményének megállapítását és a PROB Kft. 1520/13 hrsz ingatlan beépítési kötelezettségét, 
illetve a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2021. évi 
beszámolójának jóváhagyását. Véleményezte a „Komló és Térsége Tűzvédelméért 
Közalapítvány” 2021. évi beszámolójának elfogadását, a Komló-Habilitas Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, valamint 2021. évi beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének jóváhagyását és a beszámolót a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 2021. évi tevékenységéről. Zárt ülésén megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
igazgatósági elnökének munkaszerződés-módosítását és a 2022. II. félévi kitüntetési 
javaslatokat. 
2022. július 14-i ülésén véleményezte a 2021-2022. évekre vonatkozó fizetési megállapodás 
megkötését a VOLÁNBUSZ Zrt-vel, a kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. (IV.25.) 
önkormányzati rendelet módosítását, a 2022. évi VIII. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 
időleges finanszírozását, az EBR 562 241 azonosító számú vis maior pályázat benyújtását és a 
kapcsolódó önerő biztosítását, a Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (EFOP-
1.5.2-16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítását, 
valamint Srajné Hojcska Edit telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé 
minősítést és Dr. Czéder Anita területvásárlásával kapcsolatos forgalomképessé nyilvánítást. 
Zárt ülésen megvitatta a 38.198.679, -Ft összegű éven túli fejlesztési hitel felvételét. 
2022. július 20-i ülésén megvitatta Millich József Komló, Városház tér 19. szám melletti 
kereskedelmi pavilon közterület-használati engedély kérelmét és a napirend levételéről döntött. 
 
Humán bizottság: 
2022. május 25-i ülésén véleményezte a beszámolót a Komló Városért Alapítvány 2021. évi 
tevékenységéről, a 2021. évi zárszámadási rendelettervezetet, a beszámolót Komló Város 
Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről, a Komló Városi 



Óvoda alapító okiratának módosítását, a tájékoztatót a 2022/2023-as nevelési év 
beiratkozásairól, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyását és a Neckartenzlingeni kiküldetést. 
2022. június 22-i ülésén megvitatta az óvodai buszjárat szükségességének felülvizsgálatát, a 
Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 
2021. évi beszámolóját, az étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatalát, és a 
települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet módosítását. Megtárgyalta a tájékoztatót a KBSK 100 
rendezvénysorozat programjairól, a Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt 
pályázat eredményének megállapítását, a többlet működési támogatás biztosítását a Szent 
Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft-nek, valamint a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyását. 
2022. július 14-i ülésén megvitatta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyását. 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság: 
2022. május 24-i ülésén megtárgyalta beszámolót a Komló Városért Alapítvány 2021. évi 
tevékenységéről, a részvételt a neckartenzlingeni falunapokon, a tájékoztató a 2022/2023-as 
nevelési év beiratkozásairól és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyását, valamint az éves ellenőrzési és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés. Véleményezte a Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódó önkorrekciót, Komló Város 
Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményegységben az 
elektromos hálózat korszerűsítéséhez és a „Komló 70”  felirat megvilágításához forrás 
biztosítását, az autóbuszváró felépítmények telepítésére forrás biztosítását, a Sikondai 6052 
hrsz-ú ingatlan értékesítését, illetve a 2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot és a 
2021. évi zárszámadási rendelet tervezetet. 
2022. június 14-i rendkívüli ülésén megvitatta a vízi közmű bérleti díj felhasználását, valamint 
a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz forrás biztosítását. 
2022. június 21-i ülésén véleményezte az étkezési normával kapcsolatos döntések 
meghozatalát, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítását, a többlet működési 
támogatás biztosítása a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft-nek, a Komlói 
Temetkezési Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Kézilabda munkacsarnok 
közmű bekötéseihez kapcsolódó hitelfelvételt, valamint a Bétai út felújításához kapcsolódó 
vállalkozási szerződés módosítását és többletforrás biztosítását. Megtárgyalta a KBSK 
futófolyosó belső tereinek felújításához forrás biztosítását, az EBR 530179 azonosító számú vis 
maior pályázathoz többlet önerő biztosítását, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyását és a polgármester 
felhatalmazását betétlekötésre. Zárt ülésen véleményezte a Komlói Fűtőerőm ű Zrt. 
igazgatósági elnökének munkaszerződés-módosítását. 
2022. július 14-i rendkívüli ülését határozatképtelenség miatt megtartani nem tudta. 
2022. augusztus 30-i ülésén véleményezte a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló új 
önkormányzati rendelet elfogadását, Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló vízi közmű 
vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló integrációban történő 
részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatát, a Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 
tagi kölcsönét és a delegált választását a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő 
Rendszer  Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás társulási tanácsában történő 
képviseletre. Megvitatta a Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (EFOP-1.5.2-
16-2017- 00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítását és a 
rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtását. 



III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Humán bizottság átruházott hatáskörben: 

 
2022. május 25-i ülésén  

−  megtárgyalta beszámolót a Zrínyi Klub 2021. évi tevékenységéről tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadta a Zrínyi 
Klub 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

2.  A bizottság felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az 1. határozati pontban rögzített 
dokumentum elfogadásáról a ROCK-BEAT-STUDIO Kft. -t tájékoztassa.  
 

2022. május 25-i zárt ülésén 
−  döntött a lakáscélú támogatási szerződés felmondása I. tárgyú előterjesztésről, és az 

alábbi határozatot hozta: 
 
1. Komló Város Önkormányzata felmondta B. I. és B. Zs. kedvezményezettekkel 2016. 
május 17-én kötött lakáscélú támogatás folyósításáról és jelzálogjog alapításáról szóló 
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III.4.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (9) bekezdés alapján, mivel támogatott 
személyek nem teljesítették a Megállapodás 5. pontjában foglalt kötelezettségüket. 

 
 Felmondást követően a teljes lakáscélú támogatás – eddigi visszafizetésekkel 

csökkentett - értékének késedelmi kamattal növelt összege és a támogatás nyújtásával 
kapcsolatban a támogatónál felmerült pénzbeli kiadások együtt azonnal és egy 
összegben esedékessé és végrehajthatóvá válnak. 

 
2. Komló Város Önkormányzata utasította a jegyzőt, hogy a Rendelet 8. § (9) 
bekezdésének megfelelően közölje a felmondást B. I.-vel és B. Zs.-vel, egyúttal 
tájékoztassa őket az önkormányzat számára visszafizetendő összegről annak 
részletezésével. 
 

−  megtárgyalta a lakáscélú támogatási szerződés felmondása II. tárgyú előterjesztés, és 
az alábbi határozatot hozta: 

1. Komló Város Önkormányzata felmondja S. P. N. és S.né B. K. kedvezményezettekkel 
2020. február 21-én kötött lakáscélú támogatás folyósításáról és jelzálogjog alapításáról 
szóló megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III.4.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (9) bekezdés alapján, mivel támogatott 
személyek nem teljesítették a Megállapodás 5. pontjában foglalt kötelezettségüket. 

 
 Felmondást követően a teljes lakáscélú támogatás – eddigi visszafizetésekkel 

csökkentett - értékének késedelmi kamattal növelt összege és a támogatás nyújtásával 
kapcsolatban a támogatónál felmerült pénzbeli kiadások együtt azonnal és egy 
összegben esedékessé és végrehajthatóvá válnak. 

 



2. Komló Város Önkormányzata utasítja a jegyzőt, hogy a Rendelet 8. § (9) bekezdésének 
megfelelően közölje a felmondást S.P.N-nel és S.né B. K.-val, egyúttal tájékoztassa őket 
az önkormányzat számára visszafizetendő összegről annak részletezésével. 

 
−  döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o Komló, Kazinczy F. u 7. III/4. szám alatti, 33,04 m² alapterületű, 1 szobás 
félkomfortos bérlakás, 14 hónap határozott időtartamra B.O.J. részére 

o Komló, Kazinczy F. u 14. fsz. 2. szám alatti, 33,10 m² alapterületű, 1 szobás 
félkomfortos bérlakás, 14 hónap határozott időtartamra S.E. részére 

o Komló, Kazinczy F. u 15. II/3. szám alatti, 17,91 m² alapterületű, 1 szobás 
(garzon) félkomfortos bérlakás, 14 hónap határozott időtartamra B.H. részére 

o Komló, Vörösmarty M. u. 6. I/4. szám alatti, 34,48 m² alapterületű, 1 szobás 
félkomfortos bérlakás, 14 hónap határozott időtartamra K.Á. részére 

2022. június 22-i zárt ülésén 
−  döntött az alábbi lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról 

o P.L. - Komló, Arany J. u. 12. fsz. 1. szám alatti, 2 szobás komfortos 
önkormányzati bérlakás 24 hónap időtartamra 

 
2022. július 14-i zárt ülésén 

−  döntött az alábbi lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról: 
o R.M. - Komló, Kazinczy F. u. 15. 1/2. szám alatti, 1 szobás félkomfortos 

önkormányzati bérlakásra, 12 hónap határozott időtartamra  
o K.B.E. - Komló, Kazinczy F. u. 1/D. 1/5, 6 hónap időtartamra 
o T.D. - Komló, Kazinczy F.  u. 9., 6 hónap időtertamra 
o B.V.M. – Komló, Kazinczy F. u. 1/D. I/4. III./4., 6 hónap időtartamra, 
o O.G. - Komló, Anna akna 4. I/2., 12 hónap időtartamra, 
o J.K. - Komló, Anna-akna 3.fsz.3, 12 hónap időtartamra, 
o M.J. - Komló Kazinczy F. u. 1/D al.3., 12 hónap időtartamra, 
o B.J-né - Komló, Arany J. u. 3 fsz.3., 12 hónap időtartamra, 
o K.R. - Komló, Kazinczy u. 1/D., 12 hónap időtartamra, 
o S.N. - Komló, Eötvös L. utca 15. fsz. 2., 12 hónap időtartamra, 
o B.A. - Komló Kazinczy F. u. 7., 12 hónap időtartamra, 
o Sz.R. - Komló, Kazinczy F. u. 6. fsz.4., 12 hónap időtartamra, 
o Sz.J-né - Komló, Kazinczy F.  7. 1/5., 12 hónap időtartamra, 
o O.-B.M. - Komló, Zrínyi M. u. 32., 12 hónap időtartamra, 
o T.I. - Komló, Ady E. u. 4/d fsz 8/a., 12 hónap időtartamra, 
o H.I-né - Komló, Bányász u. 4. al/1., 12 hónap időtartamra, 
o O.A. - Komló, Kazinczy F. u. 8. II/3., 12 hónap időtartamra, 
o Sz.L. - Komló, Kazinczy F. u. 14. II/3., 12 hónap időtartamra, 
o M.E. - Komló, Kazinczy F. u. 8. II/5., 12 hónap időtartamra, 
o B.D. - Komló, Nagyszántó u. 3. fsz. 5., 12 hónap időtartamra, 
o H.K.B. és B.J. - Komló, Engel A. u. 43. fsz. 13., 12 hónap időtartamra, 
o K.B. - Komló, Hegyhát u. 16. 3/10., 12 hónap időtartamra. 

 
−  elfogadta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokkal kapcsolatos tájékoztatást: 

o V.A. - Komló, Körtvélyes u.11., 
o O.J. - Komló, Kazinczy F. u. 1/D.. I/3.,  
o O.B. - Komló, Kazinczy F. u. 9., 
o O.K. - Komló, Kazinczy F. u. 13., 
o B.M.Zs. - Komló, Kazinczy F. u. 14. I/4., 



o K.V. - Komló, Kazinczy F. u. 7., 
o P.A. -Komló, Anna akna 3. fsz. 4., 
o B.F. és R.Cs-né - Komló, Kazinczy F u. 14., 
o O.L. -Komló, Kazinczy F. u. 11. 

 
−  döntött az alábbi önkormányzati lakások bérbeadásáról: 

o Komló, Kazinczy F. u 5. II/3. szám alatti, 17,75 m² alapterületű, 1 szobás 
(garzon) félkomfortos bérlakás, 14 hónap határozott időtartamra K.B. részére 

o Komló, Kazinczy F. u 13. III/1. szám alatti, 31,91 m² alapterületű, 1 szobás 
félkomfortos bérlakás, 14 hónap határozott időtartamra O.I.V. részére 

o Komló, Kazinczy F. u 14. I/2. szám alatti, 33,28 m² alapterületű, 1 szobás 
félkomfortos bérlakás, 14 hónap határozott időtartamra, H.I. részére 

o Komló, Engel A. u. 43. fsz. 12. szám alatti, 21,28 m² alapterületű, 1 szobás 
(garzon) félkomfortos bérlakás, 14 hónap határozott időtartamra, F.J. részére 

o Komló, Tompa M. u. 5. III/2. szám alatti, 46,95 m² alapterületű, 1,5 szobás 
komfortos bérlakás, 14 hónap határozott időtartamra, Sz.S-né és Sz.S. részére 
 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben: 
 

2022. május 11-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta az EBR 530179 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 

önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz – (Komló, Gesztenyési út 115 hrsz-
ú közút melletti járda és Komló, Bocskai István u. 7777/1 hrsz-ú zúzott kő közút) – a 
kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. A bizottság az „EBR 530179 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 
önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz - (Komló, Gesztenyési út 115 
helyrajzi számú közút melletti járda és Komló, Bocskai István u. 7777/1 helyrajzi számú 
zúzottkő közút) - a kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztására” vonatkozó beszerzési 
eljárást és ajánlattételi felhívását az előterjesztés mellékletei szerinti formában 
jóváhagyta (előterjesztés 1. és 2. számú melléklete). 
 
Jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre a beszerzési eljárás keretében: 
Kivitelező kiválasztása: 
1. FORMATÍV ÚT Kft.   (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) 
2. N&K CONSTRUKT Kft.  (7396 Magyarszék, Petőfi S. u. 78.) 
3. PÉTER’99 KFT.    (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) 
  
Műszaki ellenőri feladatok ellátása:  
1. AQUA-VIA Kft.  (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) 
2. Mecsek Mérnökiroda Kft.  (7630 Pécs Barázda utca 17/2.) 
3. Bellai Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Vendég u 10.) 
 
2. Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy a beszerzési eljárás 
megindításáról gondoskodjon. 
 

−  döntött a 2022. évi Országos Bringapark Program keretében megvalósuló erdei 
kerékpáros egynyomos pályákhoz kapcsolódó beszerzési eljárás megindítása 
tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 



 
1. A bizottság a 2022. évi Országos Bringapark Program keretében megvalósuló erdei 
kerékpáros egynyomos pályákhoz kapcsolódó beszerzési eljárás és az ahhoz tartozó 
ajánlattételi felhívást (1. számú melléklet) az előterjesztés melléklete szerinti formában 
jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel, beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a) TTTrails Kft.   (7300 Komló, Gárdonyi Géza utca 9.)  
b)Homár Bau Bt.  (7694 Hosszúhetény, Hegyelő 28.) 
c) Pichler Róbert e.v.  (1161 Budapest, Baross utca 170.) 
 
2. Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési 
dokumentumoknak a fenti cégek részére történő megküldéséről gondoskodjon. 
 

−  megtárgyalta az autóbuszváró felépítmények telepítésére feltételes beszerzési eljárás 
megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság az autóbuszváró felépítmények telepítésére feltételes beszerzési eljárást 
és az ahhoz tartozó ajánlattételi felhívást (2. számú melléklet) az előterjesztés melléklete 
szerinti formában jóváhagyta.  
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel, beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a)Walter Kőfaragó, Termelő és Kereskedő Bt. (7781 Sárok, Kossuth. utca. 1.) 
b)Korintex Global Kft.       (7633 Pécs, Szigeti út 75.) 
c)N&K Construkt Kft.      (7396 Magyarszék, Petőfi Sándor utca 78.) 
 
2. Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési 
dokumentumoknak a fenti cégek részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

−  döntött Fazekas József taxiállomás igénybevétele közterület-használat engedély ügye 
tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
Fazekas József 7300 Komló, Iskola u. 68. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) részére 
engedélyt adok arra, hogy Komló városában a Városgondnokság által mindenkor kijelölt 
taxiállomáson használjon 1 db várakozó helyet személytaxi gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  

• A közterület-használat módja: NNC-768 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat 
típusú személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben                                     engedélyes más településen is jogosult taxiállomás 
használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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 kötelezettsége alól.  

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

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

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

12. A közterület-használati engedélyekben megállapított közterület-használati díjak és a 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
rendelet az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-
jétől módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos 
fogyasztói árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. 
pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
Fazekas Józsefnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 



Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 

−  döntött Tóth Mária Mónika vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedély 
kérelme tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Tóth Mária Mónika 7300 Komló, Kossuth L. 125. fsz. 1. szám alatti vállalkozó 
(továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság arra, hogy a Komló, Kossuth L. 125. sz. alatti üzlete – Szicília Fagyizó - előtti 
3528 hrsz. alatti közterületből 5 m2 nagyságú területet használjon az alábbi feltételek 
betartásával. 
 
A közterület-használat: 

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

• Engedély hatálya: 2022. május 14. napjától kezdődően 2022. október 15. napjáig   
                                                
• A közterület-használat módja: naponta kitelepített mobil kerti bútorokkal és napernyőkkel 

kialakított vendéglátóipari előkert 
 
A közterület használatáért 2022. május 14. napjától szeptember 30. napjáig 850,- Ft/m2/hó 
díjtétel alkalmazásával havonta 4.250,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat véglegessé 
válásától számított 15 napon belül, kell befizetni a Komló Város 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, működése a gyalogos forgalmat, a szomszédos 
vállalkozások működését nem akadályozhatja, a környezetében élő társasházi lakók 
nyugalmát nem zavarhatja. Lakossági panaszok esetén jelen közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül.  

2. Engedélyes szigorúan köteles betartani a hatályos járványügyi előírásokat!  

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



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

5. 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. 

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

hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

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

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

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

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

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

INDOKOLÁS 
 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 8. 
pontjában, valamint 8. § -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 8. pontja szerint május 1-je és szeptember 30. 
között városközponti területen 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. 
 
 
 
 
 



−  megvitatta Szász István Lajos kereskedelmi pavilon közterület-használati engedély 
kérelmét, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Szász István Lajos 7300 Komló, Nagyszántó u. 17. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a 
Komló, Kossuth L. utca 42. sz. melletti 538/1 hrsz. alatti közterületből - a 672-4/1994. 
számú építési engedély alapján megépített kereskedelmi pavilon céljára 46 m2 nagyságú 
területet használjon az alábbi feltételek betartásával. 

A közterület-használat: 

• Célja:    kereskedelmi pavilon üzemeltetése 

• Engedély hatálya: 2022. április 1. napjától 2027. március 31. napjáig, vagy 
visszavonásig.  

• A közterület-használat módja: építési engedély szerint megépített pavilon 

A közterület használatáért:  
 

- 2022. április 1. napjától a pavilon felújításának befejezéséig, de maximum 2023. 
április 30. napjáig, 290,- Ft/m2/hó díjtétel alkalmazásával 13.340,- Ft/hó díjat,  

 
- a felújítás befejezése után, de legkésőbb 2023. május 1. napját követően 730,- 

Ft/m2/hó díjtétel alkalmazásával 33.580,- Ft/hó díjat állapítottam meg, melyet a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül, kell befizetni a Komló Város 
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. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

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

3.  Az engedély csak a közterület-használati díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel vagy 
átutalás igazolásával együtt érvényes. 

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

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

6. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja a 



közterület-használati engedélyt megvonom. 

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

8. A közterület-használati engedélyekben megállapított közterület-használati díjak és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet az 
1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 2. 
pontjában, valamint 8. § -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 2. illetve 20 pontjában megszabott mértékű 
városközpont terület közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  döntött a DÖKE – 2022 másodperces futás rendezvény – közút nem közlekedés célú 
használata tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

A Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete - DÖKE (képviseli: Balogh Bettina ügyvezető, 
Komló, 48-as tér 1., továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komlói Polgármesteri Hivatal – Komlói Járási 
Hivatal - Posta, valamint a Hotel Béke Sziget épülettömb körül - az Eszperantó teret, a 
Városház teret körítő (552 és 548 hrsz. alatti) valamint a Sportközpont előtti (546 hrsz.) 
utakat, parkolókat az alábbi feltételek betartásával nem közlekedés célra használják: 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  „2022 másodperces futás” rendezvényt megrendezése  

• Engedély hatálya:                2022. május 29. (vasárnap) 14.00 órától 17.00 óráig 
                                                
• A közterület-használat módja: rendezvény lebonyolítása, nevezési sátor állítása 
                
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. Megkeresem a Komlói Városgondnokságot (mint közterület kezelőt), hogy a Bem utca 



Eszperantó téri szakasza és a „névtelen utca” KRESZ előírásai szerinti lezárásáról 
gondoskodjon. 

2. A „DÖKE - 2022 másodperces futás” rendezvény csak a Városgondnokság által lezárt 
területen történhet a Polgárőrség biztosítása mellett. 

3. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról folyamatosan gondoskodni. 

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

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

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

INDOKOLÁS 
 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 10. 
pontjában, valamint 8. § -ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
A közterület használatáért R. 12. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
 
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. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. 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 Graner Travel Idegenforgalmi Kft. vendéglátóipari előkert közterület-

használati engedélyét, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Graner Travel Idegenforgalmi Kft.  (7300 Komló, Városház tér 4., képviseli: Kispál László 
ügyvezető, továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Városház tér 4., hrsz. alatti - meglévő 
falazott terasz bővítésére az 547 hrsz. alatti közterületből 3 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 2027. április 30. napjáig vagy visszavonásig 



• A közterület-használat módja: naponta kitelepített mobil kerti bútorokkal és napernyőkkel 
kialakított vendéglátóipari terasz 

                
A közterület használatáért 2022. május 1. napjától 850,- Ft/m2/hó díjtétel alkalmazásával 
havonta 2.550,- Ft díjat állapítok meg, így az engedélyezett térítésköteles 5 hónapra összesen 
évente 12.750,-Ft díjat, melyet a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, kell 
egyösszegben 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. Engedélyes szigorúan köteles betartani a hatályos járványügyi előírásokat!  

2. 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. 

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

hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

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

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

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

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

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

9. A közterület-használati engedélyekben megállapított közterület-használati díjak és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

 

 



INDOKOLÁS 
 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 8. 
pontjában, valamint 8. § -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 8. pontja szerint május 1-je és szeptember 30. 
között városközponti területen 15 m2-ig 850,- Ft/m2/hó díjat kell fizetni, míg október 1-je és 
április 30. között 0 Ft/m2/hó. Az R. 11. § (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, az 50. § (7) bekezdését, a 81. § (2) bekezdését továbbá a Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 3/2021.(I.28.) 
számú rendelete 45. § (1) 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.  

 
2022. május 18-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta a 2022. évi „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” megnevezésű projekthez tartozó beszerzési eljárás megindítása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a 2022. évi „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” megnevezésű projekthez kapcsolódó beszerzési eljárást és az annak részét 
képező ajánlattételi felhívást az előterjesztés mellékletei szerinti formában jóváhagyta. 
Komló Város Önkormányzat jóváhagyta továbbá, hogy az önkormányzat az alábbi 
vállalkozásokat kérje fel ajánlattételre a beszerzési eljárás keretében: 

 

Kivitelezői feladatok ellátása: 

1) Kaldit Kft.     (7300 Komló, hrsz.: 287.) 
2) P-R Útépítő Kft.    (7624 Pécs, Napvirág utca 4.) 
3) Közműépker Kft.    (7831 Pellérd, Damjanich utca 5.) 
4) Swietelsky Magyarország Kft.  (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) 
5) Strabag Építő Kft.    (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.) 
6) Autókar Kft.     (7300 Komló, Sikondai út 57.)  

 
2. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti 

vállalkozások részére történő megküldéséről gondoskodjon. 
 



−  megvitatta a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó FIDIC mérnök 
kiválasztására feltételes beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó FIDIC mérnök 
kiválasztására feltételes beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést és az ahhoz 
tartozó ajánlattételi felhívást (1. számú melléklet) az előterjesztés melléklete szerinti 
formában jóváhagyta.  

A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel, feltételes beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

a) Aqua-Via Kft.   (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.)  
b) Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2) 
c) Bellai Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Vendég utca 10.) 

 
2. Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési 

dokumentumoknak a fenti cégek részére történő megküldéséről gondoskodjon. 
 
2022. május 25-i ülésén 
 

−  megtárgyalta az autóbuszváró felépítmények telepítésére feltételes beszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság az autóbuszváró felépítmények telepítésére feltételes beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
 

- Walter Kőfaragó, Termelő és Kereskedő Bt.   
(7781 Sárok, Kossuth. utca. 1.)   ajánlata érvényes 

- N&K Construkt Kft.   
(7396 Magyarszék, Petőfi Sándor utca 78.)  ajánlata érvényes 

- Korintex Global Kft.   
(7633 Pécs, Szigeti út 75.)    ajánlata érvénytelen 

 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást az N&K Construkt Kft. (7396 Magyarszék, Petőfi 
Sándor utca 78.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 
a N&K Construkt Kft -vel, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 
3.665.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.654.550, - Ft összeggel megkösse abban az 
esetben, amennyiben Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a soron 
következő ülésén biztosítja a kivitelezéshez szükséges fedezetet. 
 



−  döntött a 2022. évi Országos Bringapark Program keretében megvalósuló erdei 
kerékpáros egynyomos pályákhoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményhirdetése 
tárgyú előterjesztésről, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság az 2022. évi Országos Bringapark Program keretében megvalósuló erdei 
kerékpáros egynyomos pályákhoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: 

 
- TTTrails Kft. (7300 Komló, Gárdonyi Géza utca 9.)  ajánlata érvényes 
- Homár Bau Bt. (7694 Hosszúhetény, Hegyelő 28.)   ajánlata érvényes 
- Pichler Róbert e.v. (1161 Budapest, Baross utca 170.)  ajánlata érvénytelen 

 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást a TTTrails Kft. (7300 Komló, Gárdonyi Géza utca 
9.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa.  
 

4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 
a TTTrails Kft -vel, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 
4.500.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.715.000, - Ft összeggel megkösse. 
 

−  megtárgyalta a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a „2022. évben kiosztásra kerülő települési szociális célú tűzifa juttatás 
beszerzése és komlói telephelyre szállítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményét, az 
alábbiak szerint állapította meg:  

- Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Rét u. 8.) ajánlata érvényes, 
- GEISZ és TÁRSAI Bt. (7300 Komló, Mikszáth K. u. 7/C.) nem tett ajánlatot, 
- Hosszú Zoltán egyéni vállalkozó (7300 Komló, Köztársaság u. 15.) nem tett ajánlatot. 

2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészetet (7628 Pécs, 
Rét u. 8.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőt tájékoztassa. 

 
4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 

Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészet (7628 Pécs, Rét u. 8.)-el, mint nyertes ajánlattevővel 
a vállalkozási szerződést nettó 6.000.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.620.000.-Ft összeggel 
megkösse. 

 
 
 
 



−  döntött a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 
Városi gyermeknap rendezvény lebonyolítása céljából közterület-használati engedély 
kérelme tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ (Komló, 
48-as tér 1-5., képviseli: Aranyos László igazgató, továbbiakban: Engedélyes) részére 
engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló, Városház 
tér (548 hrsz.) és az Eszperantó tér „nagy parkoló” (551/4 hrsz.) területrészét nem 
közlekedés használja. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  Városi gyermeknap program lebonyolítása és alkalmi árusítás 6 
m2 

• Engedély hatálya:               2022. május 29. (vasárnap) 8.00-14.00 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen rendezvénysátor 
és a rendezvény megtartásához szükséges játékok, kellékek kihelyezése, üdítő és 
léggömb árusítás 

 
Egyben megkeresem Komló Város Önkormányzata Városgondnokságát (mint közterület 
kezelőt), hogy a Városház téren az Önkormányzati/Járási Hivatal előtti útszakaszt a 
Postától a Hotel Béke Sziget parkolójáig, valamint az Eszperantó tér „nagy parkoló”-ját 
zárja le 2022. május 29. (vasárnap) 06.00 óra és 14.00 óra közötti időszakban. 

Ez idő alatt a Hotel Béke parkolójának megközelítését a Kossuth Lajos utca felől 
biztosítani kell. 
 
A közterület használatáért – alkalmi árusításért: 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett területre és időtartamra 6 m2 x 1.170,- Ft/m2/nap azaz = 7.020,- Ft díjat állapítok 
meg, melyet a rendezvény napjáig kell befizetni Komló Város 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 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 kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 10. 
pontjában, valamint 8. § -ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
Az ingyenesen látogatható közterület használatáért R. 12. § (1) bekezdés 1) pontja szerint 
közterület-használati díjat nem kell fizetni, az alkalmi árusításért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ 
pontjában – városközpont 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. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. 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 Ferling Kft. „Közlekedésbiztonsági gyermeknap a Sikondai horgásztó 
partján” rendezvény lebonyolítása céljából közterület-használati engedély kérelmét, és 
a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Mária u. 8., képviseli: Németh Krisztina, 
továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság arra, hogy a Komló, Sikonda - I. tó tószínpad (5902/2 hrsz.), a tó melletti sétány 
(6045 hrsz.) közterületből kb. 1.500,- m2 valamint a tó előtt lévő parkoló területét nem 
közlekedés használja. 
 
A közterület-használat: 

• Célja: „Közlekedésbiztonsági gyermeknap a Sikondai horgásztó partján” program 
lebonyolítása 

• Engedély hatálya: 2022. május 27. (péntek) 8:00-16:00 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen rendezvénysátor, 
színpad felállítása és a rendezvény megtartásához szükséges játékok, kellékek kihelyezése 



Egyben megkeresem Komló Város Önkormányzata Városgondnokságát, hogy a 
Volánbusz Zrt. Komlói üzemével egyeztetett módon gondoskodjon a Sikondai tó előtti 
helyi buszforduló lezárásáról, az új buszöböl kialakításáról és a szükséges 
közlekedésrendészeti táblák áthelyezéséről 2022. május 27. (péntek) 06.00 óra és 16.00 óra 
közötti időszakban. 
 
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 kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 10. 
pontjában, valamint 8. § -ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
A közterület használatáért R. 12. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
 
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. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. 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. 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.) közterületéből 13 m2 nagyságú területet árusítás céljára használjon 
és az Eszperantó tér „nagy parkoló” (551/4 hrsz.) területrészén 20 m2 nagyságú területet 
nem közlekedés célra használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja: „Városi gyermeknap”  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 13 m2 x 1.170,- Ft/m2/nap azaz = 15.210,- Ft díjat 
állapítok meg, melyet a rendezvény napjáig kell befizetni Komló Város 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 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 kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 10. 
pontjában, valamint 8. § -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) a./ pontjában – városközpont terület - 
megszabott mértékű közterület-használati díjat kell fizetni.  
A gyermekek részére a légvár ingyenesen látogatható, ezért az a R. 12. § (1) bekezdés 1. pontja 
értelmében közterület-használati díjfizetés alól mentességet élvez. 
 
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. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. 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 Szakemberlakás kiutalása – Kossuth L. u. 93. tárgyú előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság a Komló, Kossuth L. utca 93. II/3. szám és 3613/A/8 hrsz. alatti 26,89 
m2 alapterületű egyszobás, összkomfortos kiutalásra váró bérlakást hivatásos sportoló 
letelepítése érdekében rendelte kiutalni. 

2. A bizottság egyetértett azzal, hogy a Városgondnokság Szőllősi Olivér (személyes 
adatok az ügyiratban) részére sportoló letelepítése jogcímén a Komló, Kossuth L. utca 
93. II/3. szám és 3613/A/8 hrsz. alatti 26,89 m2 alapterületű egyszobás, összkomfortos 
önkormányzati bérlakás határozott időre – a Komló Sport Kft.-vel létesített 
foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig, - történő bérbeadásával.  

 
−  megvitatta a Szakemberlakás kiutalása – Kossuth L. u. 95.tárgyú előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság a Komló, Kossuth L. utca 95. IV/2. szám és 3613/A/32 hrsz. alatti 27,14 
m2 alapterületű egyszobás, összkomfortos kiutalásra váró bérlakást hivatásos sportoló 
letelepítése érdekében rendelte kiutalni. 

2. A bizottság egyetértett azzal, hogy a Városgondnokság Orbán Barnabás (személyes 
adatok az ügyiratban) részére hivatásos sportoló letelepítése jogcímén a Komló, Kossuth 
L. utca 95. IV/2. szám és 3613/A/32 hrsz. alatti 27,14 m2 alapterületű egyszobás, 
összkomfortos önkormányzati bérlakás határozott időre – a Komló Sport Kft.-vel 
létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig, - történő bérbeadásával.  
 

2022. június 1-jei rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó FIDIC mérnök 

kiválasztására feltételes beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó FIDIC mérnök 
kiválasztására feltételes beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította 
meg: 

- Aqua-Via Kft.   (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) ajánlata érvényes 



- Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2) ajánlata érvényes 
- Bellai Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Vendég utca 10.) ajánlata érvényes 

 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást az Aqua-Via Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 
az Aqua-Via Kft, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést nettó 890.000, - 
Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.130.300, - Ft összeggel megkösse abban az esetben, ha a Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő ülésén biztosítja a 
szükséges forrást.   
 

−  megvitatta az Önkormányzati lakások bérbeadása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A bizottság az alábbi kiutalásra váró bérlakásokat szociális helyzet alapján, pályázati 
célból rendelte kiutalni: 

 
1. Kazinczy F. u. 5. II/3. félkomfortos  1 szobás (garzon) 17,75 m2 
2. Kazinczy F. u. 13. III/1. félkomfortos  1 szobás  31,91 m2 
3. Kazinczy F. u. 14. I/2. félkomfortos  1 szobás  33,28 m2 
4. Engel A. u. 43. fsz. 12. félkomfortos  1 szobás (garzon) 21,28 m2 
5. Tompa M. u. 5. III/2. komfortos  1,5 szobás  46,95 m2 

 
2. A lakások kiutalása az alábbiakban részletezett eljárási rendben történik: 

 
� A lakáspályázatokat négy ügyfélfogadási napon (2 héten át hétfőn és szerdán) 

8-16 óra között lehet benyújtani a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Szociális irodáján.  

� A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a jegyző 
megkeresésére - a beérkezett pályázatok alapján – elkészíti a 
környezettanulmányokat. 

� A pályázathoz csatolandó, tartozás mentességet igazoló dokumentumokat a 
pályázó szerzi be. 

� A pályázók a pályázni kívánt lakást a Városgondnokságtól átvehető 
lakáskulcsok által tekinthetik meg. 

 
3. A bizottság felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy az 1. pontban felsorolt lakások 

tekintetében a szükséges eljárást folytassa le, és készítse elő a bizottsági döntéseket. 
 

2022. június 14-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a 2022. évi „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” megnevezésű projekthez tartozó beszerzési eljárás eredményhirdetése 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 



1. A bizottság a 2022. évi „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” megnevezésű projekthez tartozó beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 

 
7) Kaldit Kft.   (7300 Komló, hrsz.: 287.)   ajánlata érvénytelen 
8) P-R Útépítő Kft.  (7624 Pécs, Napvirág utca 4.)  ajánlata érvényes 
9) Közműépker Kft.  (7831 Pellérd, Damjanich utca 5.)  ajánlata érvénytelen 
10) Swietelsky Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) ajánlata 

érvényes 
11) Strabag Építő Kft.  (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.) ajánlata érvényes 
12) Autókar Kft.   (7300 Komló, Sikondai út 57.)  ajánlata érvényes 

 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást az Autókar Kft. (7300 Komló, Sikondai út 57.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat 

nevében az Autókar Kft-vel, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 
nettó 38.388.583.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 48.753.501.-Ft összeggel megkösse. 

 
−  megvitatta a 2022. évi „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztására 
beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság A 2022. évi „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztására 
beszerzési eljárás megindítása tárgyú előterjesztést és az ahhoz tartozó ajánlattételi 
felhívást (1. számú melléklet) az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel beszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 
a)Aqua-Via Kft.   (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.)  
b)Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2) 
c)Bellai Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Vendég utca 10.) 
 

2. Komló Város Önkormányzat utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési 
dokumentumoknak a fenti cégek részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
2022. június 21-i rendkívüli ülésén 

−  megvitatta Bajza Tamás taxiállomás igénybevétele közterület-használat engedélyezési 
ügye tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Bajza Tamás 7300 Komló, Lehár F. utca 8. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt adok arra, hogy Komló városában a Városgondnokság által mindenkor 



kijelölt taxiállomáson használjon 1 db várakozó helyet személytaxi gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  

 
• A közterület-használat módja: EDM-229 forgalmi rendszámú Suzuki S-Cross típusú 

személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 
 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. 

Tájékoztatom, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési és Útügyi 
Osztály tevékenységi engedélyezést követő 15 nap áll rendelkezésére, hogy Hivatalom 
részére megküldje az alábbi dokumentumokat: 

- gépjármű forgalmi engedély  
- tevékenységi engedély,  
- engedély kivonat  

Felhívom figyelmét amennyiben a felsorolt iratok nem érkeznek be hivatalomhoz, úgy 
közterülethasználati engedélyét visszavonom. 

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

13. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 
14. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 

akadályozhatja. 
15. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül, 

amennyiben                                     engedélyes más településen is jogosult taxiállomás 
használatára.  

16. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

17. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

18. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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

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



21. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély vissza vonásra kerül. 

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

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

24. A közterület-használati engedélyekben megállapított közterület-használati díjak és a 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
rendelet az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-
jétől módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos 
fogyasztói árindex változás mértékével. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Engedélyes kérelme megfelel a Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. 
pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
Bajza Tamásnak a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete III. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság A.) 24. pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 
2022. június 22-i ülésén  

−  megtárgyalta Bőhl Zoltán közterület-használati engedély kérelmét, és a határozatot az 
alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Bőhl Zoltán  7300 Komló, Köztársaság utca 3. 1/10. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy 
a Komló, Város közterületein 1 m2 nagyságú területet használjon az alábbi feltételek 
betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:                         „Jehova Tanúi tevékenység bemutatása”  

• Engedély hatálya:     5 év (heti 1-2 alkalom)    
 

• A közterület-használat módja: mobil hordozható állvány   



A Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) számú rendeletünk (továbbiakban: R.)  12. § (2) bekezdés értelmében a Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a közterület-használati díjfizetés elengedése mellett 
döntött. 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad 

megtartani. 

1. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról az árusítási tevékenység után gondoskodni.  
 

2. A rendezvény a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja. 

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

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

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

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes kérelme megfelel a R.) 4. § 6) pontjában, valamint 8. § -ban előírt feltételeknek, 
így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
Tekintettel arra, hogy bevételszerző tevékenységgel össze nem függő közterület használat, ezért 
kérelmező kérelmére a R. 12. § (2) bekezdés értelmében a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság közterület-használati díjfizetés elengedése mellett döntött. 
 
Fentiekre alapján az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
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 „3. Alfa Romeo 155 találkozó” rendezvény lebonyolítása céljából közterület-
használati engedély kérelme tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta 
jóvá: 

H A T Á R O Z A T  
 

Német Ádám (7300 Komló, Vértanuk utca 1., továbbiakban: Engedélyes) részére engedélyt 
ad a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság arra, hogy a Komló Város Önkormányzat 
előtti térkövezett (548 hrsz-ú ingatlanból 900 m2) közterületet, valamint a Komló Város 
Önkormányzat épület mögötti Eszperantó tér elnevezésű „nagyparkoló” (551/4-hrszú 
ingatlanból 1500 m2) területét nem közlekedés használja. 
 
A közterület-használat: 

• Célja: „3. Alfa Romeo 155 találkozó” program lebonyolítása 

• Engedély hatálya: 2022. június 25. (szombat) 9:00-22:00 óráig 
 

• A közterület-használat módja: a program rendezője által kijelölt helyen gépjárművek 
kiállítása valamint a rendezvény megtartásához szükséges kellékek kihelyezése 

 
Egyben megkeresem Komló Város Önkormányzata Városgondnokságát (mint közterület 
kezelőt), hogy az Eszperantó tér „nagy parkoló”-ját zárja le 2022. június 25. (szombat) 
08.00 óra és 22.00 óra közötti időszakban. 

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

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

10. A rendezvény befejeztével a kitelepített eszközöket a közterületről el kell szállítani. 

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

12. 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.  

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

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

15. 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 használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 10. 
pontjában, valamint 8. § -ban előírt feltételeknek, így jóváhagyásra került a kérelem. 
 
A közterület használatáért R. 12. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati díjat 
nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
 



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. §, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §. 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 Szakemberlakás kiutalása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozta: 
 

1. A bizottság a Komló, Móricz Zs. u. 10. I. emelet 4. szám, 1333/A/9 hrsz. szám alatti 
52,18 m2 alapterületű kettőszobás, összkomfortos kiutalásra váró bérlakást szakember 
letelepítése érdekében rendelte kiutalni. 
 

2. A bizottság egyetértett Kis Bernadett Komló, Hegyhát utca 7. szám alatti lakos és 
gyermeke részére szakember letelepítése jogcímén a Komló, Móricz Zs. u. 10. I. emelet 
4. szám, 1333/A/9 hrsz. szám alatti 52,18 m2 alapterületű kettőszobás, összkomfortos 
önkormányzati bérlakás határozott időre – Komló Városi Óvoda Körtvélyesi 
Tagóvodájánál létesített foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történő 
bérbeadásával. 
 

−  megvitatta a 2022. évi „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztására 
beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. A bizottság a 2022. évi „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” megnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztására a 
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
a)Aqua-Via Kft.   (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) ajánlata érvényes 
b)Mecsek Mérnökiroda Kft.  (7630 Pécs, Barázda utca 17/2) ajánlata érvényes 
c)Bellai Mérnökiroda Kft.  (7630 Pécs, Vendég utca 10.) ajánlata érvényes 
 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást az Aqua-Via Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

 
4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat 
nevében az Aqua-Via Kft-vel, mint nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 
780.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 990.600.-Ft összeggel megkösse. 
 



2022. július 1-jei rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta az EBR 530179 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 

önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz – (Komló, Gesztenyési út 115 
helyrajzi számú közút melletti járda és Komló, Bocskai István u. 7777/1 helyrajzi számú 
zúzott kő közút) - a kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása beszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A bizottság az EBR 530179 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó 

önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz – (Komló, Gesztenyési út 115 
helyrajzi számú közút melletti járda és Komló, Bocskai István u. 7777/1 helyrajzi számú 
zúzott kő közút) - a kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása beszerzési eljárás 
eredményét az alábbiak szerint állapította meg: 
 

Kivitelező kiválasztása: 

- FORMATÍV ÚT Kft.  (7300 Komló, Kossuth L. u. 13.) ajánlata érvényes. 
- N&K CONSTRUKT Kft. (7396 Magyarszék, Petőfi S. u. 78.) ajánlata 

érvényes.  
- PÉTER’99 KFT.   (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/d.) ajánlata érvényes. 

 
Műszaki ellenőri feladatok ellátása: 

- AQUA-VIA Kft.  (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) ajánlata érvényes. 
- Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs Barázda utca 17/2.) ajánlata érvényes.  
- Bellai Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Vendég u 10.) ajánlata érvényes 

 
2. A bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást, a kivitelezésre N&K CONSTRUKT Kft.-t (7396 
Magyarszék, Petőfi S. u. 78.), a műszaki ellenőri feladatok ellátására az AQUA-VIA 
Kft.-t (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

 
3. A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 
 

4. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében 
az N&K CONSTRUKT Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre a 
vállalkozási szerződést nettó 4.493.947.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.707.313.-Ft összeggel, 
a műszaki ellenőri feladatok ellátására az AQUA-VIA Kft.-vel, mint nyertes 
ajánlattevővel a megbízási szerződést nettó 235.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 298.450.-Ft 
összeggel (a rendelkezésre álló forrás összege: 6. 069. 763,- Ft) megkösse. 
 

−  döntött Borsos Zoltán taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügye tárgyában, 
és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Borsos Zoltán Komló, Kossuth L. u. 73. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a 
Városgondnokság által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon 
személytaxi gépkocsi részére. 



• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  
 

• A közterület-használat módja: EDD-086 forgalmi rendszámú Volkswagen Touran 
típusú személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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: 

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

26. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

27. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

28. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

29. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

30. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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

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

33. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

34. Ha az Engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

35. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

36. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 



Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megtárgyalta Csermák Antal taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügyét, és a 
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Csermák Antal Komló, Anikó u. 5. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt ad  arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a Városgondnokság 
által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon személytaxi 
gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  
 

• A közterület-használat módja: ECU-736 forgalmi rendszámú Peugeot 5008 típusú 
személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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 kötelezettsége alól.  

9. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

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

11. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

12. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 



Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megvitatta Fazekas József taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügyét, és a 
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T   
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Fazekas József Komló, Iskola u. 68. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a Városgondnokság 
által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon személytaxi 
gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  
 

• A közterület-használat módja: NNC-768 forgalmi rendszámú Volkswagen Passat 
típusú személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 



helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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 kötelezettsége alól.  

9. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

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

11. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

12. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  döntött Fuchs János taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügye tárgyában, és 
a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T   
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Fuchs János Komló, Székely B. u. 44. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a 
Városgondnokság által mindenkor kijelölt taxiállomáson 2 db várakozóhelyet használjon 
személytaxi gépkocsi részére. 



• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  

• A közterület-használat módja: RHZ-809 forgalmi rendszámú Skoda Superb típusú és 
RBW-455 forgalmi rendszámú Skoda Octavia típusú személytaxi várakozása 
utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 5.600- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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 kötelezettsége alól.  

9. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

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

11. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

12. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 



Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megtárgyalta Huber László taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügyét, és a 
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T   
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Huber László Komló, Gárdonyi G. u. 38. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a 
Városgondnokság által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon 
személytaxi gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  
 

• A közterület-használat módja: EDG-524 forgalmi rendszámú VW Passat típusú 
személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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 kötelezettsége alól.  

9. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

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

11. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

12. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 



Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megvitatta Márton Imre taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügyét, és a 
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T   
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Márton Imre Komló, Erkel F. u. 5. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a Városgondnokság 
által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon személytaxi 
gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  
 

• A közterület-használat módja: EDH-814 forgalmi rendszámú Hyundai I30 típusú 
személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 



5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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 kötelezettsége alól.  

9. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

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

11. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

12. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 
 
 
 
 
 
 



−  döntött Palotás László taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügye tárgyában, 
és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T   
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Palotás László Komló, Akácfa u. 20/2. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a 
Városgondnokság által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon 
személytaxi gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  
 

• A közterület-használat módja: EDL-338 forgalmi rendszámú Dacia SD Dokker típusú 
személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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 kötelezettsége alól.  

9. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

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

11. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

12. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megvitatta Podlunsek Ferenc taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügyét, és 
a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T   
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Podlunsek Ferenc Komló, Kossuth L. u. 77. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a 
Városgondnokság által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon 
személytaxi gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  

• A közterület-használat módja: PWY-918 forgalmi rendszámú Peugeot 508 típusú 
személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 



 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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 kötelezettsége alól.  

9. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

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

11. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

12. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 



I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megtárgyalta Seress Zoltán taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügyét, és a 
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T   
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Seress Zoltán 7394 Magyarhertelend, Barátúr u. 9. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a 
Városgondnokság által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon 
személytaxi gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  
 

• A közterület-használat módja: EDE-455 forgalmi rendszámú Dacia Lodgy típusú 
személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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 kötelezettsége alól.  

9. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

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

11. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

12. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 



továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 

−  döntött Szabó Gyula taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügye tárgyában, és 
a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T   
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Szabó Gyula Komló, Erzsébet u. 10. szám alatti lakos (továbbiakban: Engedélyes) 
részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a Városgondnokság 
által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon személytaxi 
gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  
 

• A közterület-használat módja: SZY-721 forgalmi rendszámú Kia Sportage típusú 
személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt tevékenység folytatható. 

2. A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

3. A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

4. A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

5. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 



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 kötelezettsége alól.  

9. Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

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

11. A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

12. A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 

I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megvitatta Veres Lajos taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügyét, és a 
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T   
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága Veres Lajos Komló, Függetlenség u. 22. szám alatti lakos (továbbiakban: 
Engedélyes) részére engedélyt ad arra, hogy Komló Város közigazgatási területén a 
Városgondnokság által mindenkor kijelölt taxiállomáson 1 db várakozóhelyet használjon 
személytaxi gépkocsi részére. 
 

• Engedély hatálya: jelen határozat közlésétől számított határozatlan ideig, de legfeljebb 
az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére vagy a tevékenységi 
engedély visszavonásáig  



• A közterület-használat módja: TAXI-04 forgalmi rendszámú Toyota Corolla típusú 
személytaxi várakozása utasfelvétel céljából 

 
A közterület használatáért - 2.800,- Ft/gk/hó díjtétel alkalmazásával - az engedélyezett 
időtartamra, havonta 2.800,- Ft díjat állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell befizetni a Komló Város 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: 

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

−  A taxiállomáson történő várakozás a gyalogos forgalmat és a közúti közlekedést nem 
akadályozhatja. 

−  A taxiállomásra vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásra kerül 
amennyiben engedélyes más településen is jogosulttá válik taxiállomás használatára.  

−  A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

−  Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

−  Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint egyéb bizonyítványokat a 
helyszínen tartani, és azokat a közterület-felügyelet, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 
Az engedély csak a díj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt érvényes. 

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

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

−  Amennyiben Engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a közterület-használati 
engedély visszavonásra kerül. 

−  Ha az Engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

−  A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 

−  A közterület-használati engedélyben megállapított közterület-használati díj és a Komló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló rendelet 
az 1. mellékletében foglalt közterület-használati díjtételek minden év április 1-jétől 
módosulnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett átlagos fogyasztói 
árindex változás mértékével. 



I N D O K O L Á S  
 
Felülvizsgálat eredményeképp megállapítottam, hogy Engedélyes megfelel a Komló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) 4. § 3. pontjában, a 8. § valamint a 16. §-ban előírt feltételeknek, 
így a rendelkező részben foglalt közterület-használat tovább folytatható.  
 
Engedélyesnek a közterület használatáért az R. 1. mellékletének 3) pontjában megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem 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. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. § valamint a Komló Város Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020.(XII.05.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete 3. Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési Bizottság 3.1.1 pontja szerint átruházott döntési hatáskörömben, 
továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetékesség körömben eljárva 
hoztam meg egyszerűsített formában. 
 

−  megtárgyalta Szabó János egyéni vállalkozó helyi taxiállomásra vonatkozó közterület-
használatának hatósági ellenőrzését, és az alábbi feljegyzést hagyta jóvá: 
 

Feljegyzés hatósági ellenőrzésről 
 
Készült: 2022. július 1. napján Komló, Városház tér 3. szám alatt a Komló Közös 

Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében, Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületek Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) ülésén. 

 
Tárgy: Szabó János (Komló, Székely B. u. 39/3.) egyéni vállalkozó (a továbbiakban: 

Engedélyes) helyi taxiállomással kapcsolatos közterület-használatának hatósági 
ellenőrzése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 100-101. §-ai, továbbá Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet.) 9. § (4) bekezdés, 16. § és 19. §-a alapján.  

 
Az eljárási cselekmény rövid leírása: 
 
A hatósági ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a Rendelet 9. § (4) bekezdésében, 
továbbá a 16. § és 19. § paragrafusaiban előírt feltételeket teljesíti-e az Engedélyes. 
 
Rendelet: 

„9.§ (4) 

„Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az 
engedélyezett keretek között használja, vagy a lejárt esedékességű díjfizetési kötelezettségének 
a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget. Vissza kell vonni a taxiállomásra vonatkozó 
közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes más településen is jogosult taxiállomás 
használatára.” 

„16. § 



(1) A mindenkori taxiállomás helyszínét a Komlói Rendőrkapitányság előzetes véleményét 
kikérve a Városgondnokság jelöli ki a KRESZ szabályainak megfelelően. 

(2) A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

(3) Mindenkor legfeljebb 20 db személytaxi gépkocsira adható ki közterület-használati 
engedély olyan kérelmező részére, akinek a tevékenységi engedélyében Komló Város 
közigazgatási területe is szerepel és kizárólag Komló Város közigazgatási területén rendelkezik 
taxiállomás használatára feljogosító engedéllyel. Ez esetben a közterület-használati engedély 
határozatlan időre, de legfeljebb az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére 
vagy a tevékenységi engedély visszavonásáig szólhat.” 

„ 19. § 

Jelen önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő 
engedélyezési eljárások- és a fennálló közterület-használati jogviszonyok során is alkalmazni 
kell.” 
 
Megállapítások: 
 
Engedélyes a hivatalunk rendelkezésére bocsátotta a Baranya Megyei Kormányhivatal által 
kiállított, T-02-1684/005191 sorszámú közokirat (személytaxi-szolgáltatás tevékenységi 
engedélykivonat) másolatát, amelyből megállapítható, hogy az Engedélyes működési területe 
Pécs megye jogú város területére is kiterjesztésre került. 
 
A komlói taxiállomáshelyre vonatkozó közterület-használati engedély mellett a pécsi 
taxiállomáshely (pécsi droszt: 7/19451) egyidejű megléte a Rendelet 16. §-ába ütközik, így az 
Ákr. 101. § (1) a) pontja alapján a Bizottság hivatalból megindítja az Engedélyes komlói 
taxiállomáshelyre vonatkozó közterület-használati engedélyének a visszavonására irányuló 
eljárást, amelyről jelen feljegyzés hivatali kapun történő megküldésével tájékoztatja az 
Engedélyest, mint ügyfelet. 
 
A Bizottság hatáskörét a Rendelet 3. §-a biztosítja. Jelen eljárási cselekmények feljegyzésként 
történő rögzítését az Ákr. 78. §-a biztosítja. A feljegyzést a Bizottság a 81/2022. (VII.1.) sz. 
határozatával fogadta el. 
 

−  megtárgyalta Csipak Zoltán egyéni vállalkozó helyi taxiállomásra vonatkozó közterület-
használatának hatósági ellenőrzését, és az alábbi feljegyzést hagyta jóvá: 

 
Feljegyzés hatósági ellenőrzésről 

 
Készült: 2022. július 1. napján Komló, Városház tér 3. szám alatt a Komló Közös 

Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében, Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületek Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) ülésén. 

 
Tárgy: Csipak Zoltán (Komló, Zobák puszta 16.) egyéni vállalkozó (a továbbiakban: 

Engedélyes) helyi taxiállomással kapcsolatos közterület-használatának hatósági 
ellenőrzése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 100-101. §-ai, továbbá Komló Város Önkormányzat Képviselő-



testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet.) 9. § (4) bekezdés, 16. § és 19. §-a alapján.  

 
Az eljárási cselekmény rövid leírása: 
 
A hatósági ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a Rendelet 9. § (4) bekezdésében, 
továbbá a 16. § és 19. § paragrafusaiban előírt feltételeket teljesíti-e az Engedélyes. 
 
Rendelet: 

„9.§ (4) 

„Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az 
engedélyezett keretek között használja, vagy a lejárt esedékességű díjfizetési kötelezettségének 
a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget. Vissza kell vonni a taxiállomásra vonatkozó 
közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes más településen is jogosult taxiállomás 
használatára.” 

„16. § 

(1) A mindenkori taxiállomás helyszínét a Komlói Rendőrkapitányság előzetes véleményét 
kikérve a Városgondnokság jelöli ki a KRESZ szabályainak megfelelően. 

(2) A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 
személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

(3) Mindenkor legfeljebb 20 db személytaxi gépkocsira adható ki közterület-használati 
engedély olyan kérelmező részére, akinek a tevékenységi engedélyében Komló Város 
közigazgatási területe is szerepel és kizárólag Komló Város közigazgatási területén rendelkezik 
taxiállomás használatára feljogosító engedéllyel. Ez esetben a közterület-használati engedély 
határozatlan időre, de legfeljebb az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi idejére 
vagy a tevékenységi engedély visszavonásáig szólhat.” 

„ 19. § 

Jelen önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő 
engedélyezési eljárások- és a fennálló közterület-használati jogviszonyok során is alkalmazni 
kell.” 
Megállapítások: 
 
Engedélyes a hivatalunk rendelkezésére bocsátotta a Baranya Megyei Kormányhivatal által 
kiállított, BA/59/457-262022. számú közokirat másolatát, amelyből megállapítható, hogy a 
Biokom Nonprofit Kft. Pécs megye jogú város területén taxiállomáshely használatot biztosít az 
Engedélyes számára.  
 
A komlói taxiállomáshelyre vonatkozó közterület-használati engedély mellett a pécsi 
taxiállomáshely egyidejű megléte a Rendelet 16. §-ába ütközik, így az Ákr. 101. § (1) a) pontja 
alapján a Bizottság hivatalból megindítja az Engedélyes komlói taxiállomáshelyre vonatkozó 
közterület-használati engedélyének a visszavonására irányuló eljárást, amelyről jelen feljegyzés 
hivatali kapun történő megküldésével tájékoztatja az Engedélyest, mint ügyfelet. 
 



A Bizottság hatáskörét a Rendelet 3. §-a biztosítja. Jelen eljárási cselekmények feljegyzésként 
történő rögzítését az Ákr. 78. §-a biztosítja. A feljegyzést a Bizottság a … határozatával fogadta 
el. 
 
A Bizottság hatáskörét a Rendelet 3. §-a biztosítja. Jelen eljárási cselekmények feljegyzésként 
történő rögzítését az Ákr. 78. §-a biztosítja. A feljegyzést a Bizottság a 82/2022. (VII.1.) sz. 
határozatával fogadta el. 
 
2022. július 14-i ülésén 

−  megtárgyalta a Helyi taxiállomás helyre vonatkozó közterülethasználati engedély 
visszavonását, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
bizottsága a Szabó János 7300 Komló, Székely B. utca 39/3. szám alatti egyéni vállalkozó 
(továbbiakban: Engedélyes) részére a 13.996/2004. (X.22.) számon kiadott, helyi 
taxiállomáshely használatára szóló közterület-használati engedélyt – jelen határozat véglegessé 
válásától – 
 

visszavonja. 
 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez címzett, elektronikus úton benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, 
amellyel egyidejűleg 5000 Ft eljárási illetéket kell megfizetni Komló Város Önkormányzat 
11731063-15331524-03470000 számú, eljárási illeték beszedési számlájára.  

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett, így annak a viseléséről nem kellett határozni. 

I N D O K O L Á S  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 81/2022. (VII.1.) számú határozatával intézkedett az 
Engedélyes Komló Város közigazgatási területét érintő, személytaxi állomáshely közterület 
használatával kapcsolatos hatósági ellenőrzésről. A Bizottság a hatósági ellenőrzés során az 
alábbi jogszabályoknak való megfelelést vizsgálta: 
 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 16. § (3) bekezdése szerint 
„Közterület-használati engedély olyan kérelmező részére adható ki, akinek a tevékenységi 
engedélyében Komló Város közigazgatási területe is szerepel és kizárólag Komló Város 
közigazgatási területén rendelkezik taxiállomás használatára feljogosító engedéllyel”  
A Rendelet 9. § (4) bekezdése kimondja, hogy „Vissza kell vonni a taxiállomásra vonatkozó 
közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes más településen is jogosult taxiállomás 
használatára.”  
A Rendelet 19. §-a értelmében pedig „Jelen önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatályba 
lépésekor folyamatban lévő engedélyezési eljárások- és a fennálló közterület-használati 
jogviszonyok során is alkalmazni kell.” 
 
Megállapítást nyert, hogy az Engedélyes Pécs MJV területén is jogosult taxidroszt használatára, 
amely körülmény ellentétben áll a fent idézett jogszabályokkal, így a Bizottság megindította a 
komlói taxiállomáshelyre vonatkozó közterület-használati engedély visszavonására irányuló 



hivatalból induló eljárást. A kapcsolódó feljegyzés 6419-5/2022. ügyiratszám alatt került 
megküldésre Engedélyes részére, amelyet 2022. július 2-án vett át elektronikus úton. 
 
Az átvétel óta az Engedélyes nem nyújtott be a Hivatalunkhoz olyan beadványt, amellyel a fenti 
jogszabályokhoz igazította volna a helyi közterület használati jogviszonyát, így a Bizottság a 
rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
  
Fentiekben részletezetteken kívül jelen határozat meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette 
figyelembe a Bizottság: 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
50. § (7), 101. § (1) a), 103-104. §ai, 116. § (2) a) és a 118. §. 
 
A fellebbezés előterjesztésével összefüggésben az alábbiak szerint rendelkezik – a fentiekben 
már hivatkozott - Ákr. 118. §-a: 
„118. § [A fellebbezés előterjesztése] 
(1) Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 
összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 
hivatkozva lehet. 
(2) A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 
amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső 
ok miatt nem hivatkozott. 
(3) A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál 
lehet előterjeszteni. 
(4) A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A 
fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre 
vonatkozó szabályok az irányadóak.” 
 
A fellebbezéssel kapcsolatos eljárási illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. 
§ (2) állapítja meg. 
Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.18. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 

A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. 
évi CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 

 
−  döntött Csipak Zoltán egyéni vállalkozó helyi taxiállomáshellyel kapcsolatos közterület-

használat engedélyének visszaadása tárgyában, és a határozatot az alábbi tartalommal 
hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Csipak Zoltán egyéni vállalkozó (adószám: 563398114-1-22, székhely: Komló, Zobák Puszta 
16.) (a továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton (EPAPIR-20220706-20114 azonosítószám 
alatt) előterjesztett bejelentése alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) megállapítja, hogy az 



Ügyfél visszaadta a 12691-4/2020. számú  határozatban kiadott, komlói taxiállomáshely 
használatára vonatkozó közterület-használati engedélyét 2022. július 6-i hatállyal. 
A Bizottság megkeresi Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát, hogy az Ügyfél 
közterület-használati díjfizetési kötelezettségét zárja le a fenti megkezdett hónappal 
összefüggésben. 
 

I N D O K O L Á S  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (6)-(7) bekezdéseinek 
megfelelően az Ügyfél bejelentette a tárgyi közterület-használati engedélyének a visszaadását 
a rendelkező részben foglaltak szerint, így a komlói taxiállomáshelyre vonatkozó közterület-
használati jogviszonya 2022. július 6. napjával megszűnt. 
 
Fentiekben részletezetteken kívül jelen határozat meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette 
figyelembe a Bizottság: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
41.§, 50. § (1) b) és a 81. § (2). 
 
Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.18. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 

A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. 
évi CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 

 
−  megtárgyalta Komló Berek u. 10/A/4/3 hrsz 3584/15/A/46 szakember lakás kiutalása 

tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a Komló, Berek u. 10/A 4. emelet 3. szám, 3584/15/A/46 hrsz. szám alatti 
44,19 m2 alapterületű egyszobás, összkomfortos kiutalásra váró bérlakást szakember 
letelepítése érdekében rendeli kiutalni. 

2. A bizottság egyetért Ujpál Vivien 7633 Pécs, Építők útja 14/A szám alatti lakos részére 
szakember letelepítése jogcímén a Komló, Berek u. 10/A. 4. emelet 3. szám 
3584/15/A/46 hrsz. alatti 44,19 m2, egyszobás, összkomfortos önkormányzati bérlakás 
határozott időre – a Komló Város Önkormányzat Városgondnokságánál létesített 
foglalkoztatási jogviszonyának fennállásáig - történő bérbeadásával. 
 

2022. július 20-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú 

közbeszerzési eljárás tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  A bizottság a Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárás tartozó ajánlattételi felhívást (1. számú melléklet) az előterjesztés 
melléklete szerinti formában jóváhagyta. 
  



2.  A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívás közzétételével 
kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 

2022. július 20-i ülésén 
−  megtárgyalta Apostolow Izabella „Szent István nyomában – 2022. augusztus 20.” 

ünnepi rendezvény időtartama alatt árusítási tevékenység folytatásának közterület-
használati engedély kérelmét, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Apostolow Izabella egyéni vállalkozó (adószám: 62188030-2-22, székhely: Komló, 
Eszperantó tér 1.) (a továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton (EPAPIR-20220809-998 
azonosítószám alatt) előterjesztett kérelme alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) engedélyt 
ad az ügyfél számára, hogy a Komló, Városház tér 548. hrsz. alatti területén 9m2 nagyságú 
területet használjon az alábbi feltételek betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  „Szent István nyomában - 2022. augusztus 20.” ünnepi 
rendezvény területén sör sátor telepítésével, asztalról történ ő 
árusítás 

• Engedély hatálya: 2022. augusztus 20. napján (szombat) 1000 – 2200 óráig  
 

• A közterület-használat módja: árusításra szolgáló berendezések - hűtőpult, asztalok, 
székek, sörsátor - kitelepítése 

 
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 Város 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: 

6. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad 
megtartani. 

7. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után, 2200 – 2300 óráig gondoskodni.  
 

8. A rendezvény a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja. 

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



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

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

I N D O K O L Á S  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (10) bekezdésének 
valamint 8. § -nak megfelelően az Ügyfél bejelentette a tárgyi közterület-használati engedély 
kérelmét, mely a rendelkező rész szerint jóváhagyásra került. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7) a./ pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Fentiekben részletezetteken kívül jelen határozat meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette 
figyelembe a Bizottság: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
41.§, 50. § (1),  (2)b) és a 81. § (2). 
 
Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.18. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 
 
A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 
 
 
 

−  döntött a Popcorn Hrudinszki Kft. „Szent István nyomában – 2022. augusztus 20.” 
ünnepi rendezvény időtartama alatt árusítási tevékenység folytatásának, valamint 
légvár üzemeltetésének közterület-használati engedély kérelme tárgyában, és a 
határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Popcorn Hrudinszki Kft. (adószám: 11294254-1-02, székhely: Komló, Pécsi út 55.) (a 
továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton (EPAPIR-20220809-889 azonosítószám alatt) 
előterjesztett kérelme alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) engedélyt ad az ügyfél 
számára arra, hogy a Komló, Városház tér 548. hrsz. alatti területén 9m2 + 20m2 nagyságú 
területet használjon az alábbi feltételek betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:  „Szent István nyomában - 2022. augusztus 20.” ünnepi 
rendezvény területén árusítás, valamint légvár üzemeltetés 



• Engedély hatálya: 2022. augusztus 20. napján (szombat) 1000 – 2200 óráig  
 

• Közterület-használat módja:      árusításra szolgáló berendezések 9m2, valamint légvár 
telepítése 20m2 

 
Az árusítási tevékenység folytatására a közterület használatáért 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel 
alkalmazásával az engedélyezett időtartamra 10.530,- Ft, továbbá a légvár kitelepítésre 160,- 
Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az engedélyezett időtartamra 3.200,- Ft, így mindösszesen 
13.730,- Ft díjat állapítok meg melyet a rendezvény napjáig kell befizetni Komló Város 
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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad 
megtartani. 

2. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után, 2200 – 2300 óráig gondoskodni.  
 

3. A rendezvény a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja. 

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

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

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

I N D O K O L Á S  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (10) bekezdésének 
valamint 8. § -nak megfelelően az Ügyfél bejelentette a tárgyi közterület-használati engedély 
kérelmét, mely a rendelkező rész szerint jóváhagyásra került. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 7)a./ valamint 10)b./ pontjában – kiemelt 
terület - megszabott mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Fentiekben részletezetteken kívül jelen határozat meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette 
figyelembe a Bizottság: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
41.§, 50. § (1),  (2)b) és a 81. § (2). 



 
Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.18. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 
 
A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 
 

−  megvitatta a Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület – III. Roma Folklór Fesztivál 
rendezvény közterület-használati engedély kérelmét, és a határozatot az alábbi 
tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület (adószám: 18333271-1-02, székhely: Komló, 
Zrínyi tér 2.) (a továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton (EPAPIR-20220808-5146 
azonosítószám alatt) előterjesztett kérelme alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) engedélyt 
ad az ügyfél számára arra, hogy a Komló, Zrínyi tér 2. szám előtti  járda és füves 
területből (3516 hrsz.) kb. 500 m2 nagyságú területet használjon az alábbi feltételek 
betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja: III. Roma Folklór Fesztivál rendezvény 

• Engedély hatálya: 2022. augusztus 26. 800 –2022. augusztus 27. 600 óráig  
 

• Közterület-használat módja: kulturális tevékenység program szerinti lebonyolítása 
sátor, színpad, hangosítás, asztalok, székek kitelepítése  

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

1. Engedélyes köteles gondoskodni a szükséges mennyiségű illemhely biztosításáról.  

2. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál megjelölt rendezvényt szabad 
megtartani. 

3. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról a rendezvény után 2022. augusztus 27. 1000-ig 
gondoskodni.  
 

4. A rendezvény a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja. 

5. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, és a 
közterület-felügyelet, 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. 

I N D O K O L Á S  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (10) bekezdésének 
valamint 8. § -nak megfelelően az Ügyfél benyújtotta a tárgyi közterület-használati engedély 
kérelmét, mely a rendelkező rész szerint jóváhagyásra került. 
 
Tekintettel arra, hogy bevételszerző tevékenységgel össze nem függő közterület használat, ezért 
kérelmező kérelmére a R. 12. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében a közterület-használati 
díjfizetés alól mentességet élvez. 
 
Fentiekben részletezetteken kívül jelen határozat meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette 
figyelembe a Bizottság: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
41.§, 50. § (1),  (2)b) és a 81. § (2). 
 
Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.18. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 
 
A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 
 

−  megvitatta a Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete Városi Futóverseny rendezvény 
közterület-használati engedély kérelmét, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta 
jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (adószám: 18305898-1-02, székhely: Komló, 48-as 
tér 1.) (a továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton (EPAPIR-20220725-3056 azonosítószám 
alatt) előterjesztett kérelme alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) engedélyt ad az ügyfél 
számára arra, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal – Komlói Járási Hivatal - 
Posta, valamint a Hotel Béke Sziget épülettömb körül - az Eszperantó teret, a Városház 
teret körítő (552 és 548 hrsz. alatti) helyi közutakat, parkolókat az alábbi feltételek 
betartásával nem közlekedés célra használják: 
 
A közterület-használat: 

• Célja:    DÖKE Városi futóverseny rendezvény megrendezése  

• Engedély hatálya:                         2022. augusztus 28. (vasárnap) 830 - 1130 időtartamban 
                                                
• Közterület-használat módja:        rendezvény lebonyolítása, nevezési sátor állítása 
                



A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 
12. Megkeresem Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát mint helyi közterület 

kezelőjét, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal – Komlói Járási Hivatal - 
Posta, valamint a Hotel Béke Sziget épülettömb körül - az Eszperantó teret, a Városház 
teret körítő (552 és 548 hrsz. alatti) helyi közutak, parkolók KRESZ előírásai szerinti 
lezárásáról gondoskodjon. 

13. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóság BAR-24/17/2022 
iktatószámú közútkezelői hozzájárulását adta a 6542. jelű Komló – Magyarszék 
összekötő út 5+144 – 5+454km (Komló Kossuth u.) szelvények között, szelvényezés 
szerinti bal oldalon a külső forgalmi sáv igénybevétele mellett, és a 6543. jelű Komló – 
Mánfa összekötő út 0+000 – 0+050 km szelvények közötti közút nem közlekedési célú 
igénybevételére, így előbbi útszakaszok lezárásáért Ügyfél felel.   

14. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról folyamatosan gondoskodni. 

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

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

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

INDOKOLÁS  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (10) bekezdésének 
valamint 8. § -nak megfelelően az Ügyfél bejelentette a tárgyi közterület-használati engedély 
kérelmét, mely a rendelkező rész szerint jóváhagyásra került. 
 
A közterület használatáért Rendelet 12. § (1) bekezdés 1) pontja szerint közterület-használati 
díjat nem kell fizetni, tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenesen látogatható.  
 
Fentiekben részletezetteken kívül jelen határozat meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette 
figyelembe a Bizottság: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
41.§, 50. § (1),  (2)b) és a 81. § (2). 
 
Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.18. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 
 
A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 
 



−  döntött a Solar FM Kft. Komló, Altáró u. 16. szám (2413/96 hrsz) előtti utcarész 
lezárása bontási tevékenység folytatása végett tárgyában, és a határozatot az alábbi 
tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Solar FM Kft. (adószám: 2611325-02-02, székhely: 7743 Romonya, Béke utca 51.) (a 
továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton (EPAPIR-20220808-11301 azonosítószám alatt) 
előterjesztett kérelme alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) engedélyt ad az Ügyfél 
számára arra, hogy a Komló, belterület 2413/25 hrsz-ú helyi közútból 630 m2 nagyságú 
területet nem közlekedési célra használják az alábbiak szerint.    
 
A közterület-használat: 

• Célja: Komló, Altáró utca 16. számú ingatlan bontási 
tevékenységének   személy és vagyonvédelmi biztosítása   

• Engedély hatálya:                      2022. augusztus 22. – 31.-ig  
                                                

• Közterület-használat módja:  Komló belterület 2413/96 hrsz-ú területhez csatlakozó 
2413/25-hrsz-ú ingatlanból 630 m2 helyi közút lezárása.  

                
A közterület használatáért négyzetméterenként 290,- Ft/m2/hó díjtétel alkalmazásával az 
engedélyezett időtartamra 182.700,- Ft díjat állapítok meg, melyet a lezárás napjáig kell 
befizetni Komló Város 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. Engedélyes köteles a lezárással összefüggésben együttműködni az érintett ingatlanok 

használóival.  

2. Engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról folyamatosan gondoskodni. 

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

4. Engedélyes köteles együttműködni a helyi közút kezelővel a lezárással érintett 
útszakasz állapot felmérésben továbbá a közterület-használat megszűnése, az engedély 
lejárta esetén engedélyes köteles a közterületet eredeti állapotban, saját költségén 
helyreállítani. 

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



INDOKOLÁS  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (10) bekezdésének 
valamint 8. § -nak megfelelően az Ügyfél bejelentette a tárgyi közterület-használati engedély 
kérelmét, mely a rendelkező rész szerint jóváhagyásra került. 
 
A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 20) pontjában – kiemelt terület - megszabott 
mértékű közterület-használati díjat kell fizetni. 
 
Fentiekben részletezetteken kívül jelen határozat meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette 
figyelembe a Bizottság: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
41.§, 50. § (1),  (2)b) és a 81. § (2). 
 
Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.18. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 
 
A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 
 

−  megtárgyalta a Magyar Posta Zrt. Komló 1. sz. Körzeti Posta előreszállító postai 
szekrények közterület használati engedélye kérelmét, és a határozatot az alábbi 
tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság (9401 Sopron, Pf.:64.) 
(továbbiakban: Ügyfél) részére elektronikus úton előterjesztett kérelme alapján, engedélyt ad 
a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) arra, hogy a Komló, 
Város közterületein 8 db előreszállító postai szekrényt elhelyezzen az alábbi feltételek 
betartásával. 
 
A közterület-használat: 

• Célja:                         8 db előreszállító postai szekrény elhelyezése 

• Engedély hatálya:      5 év   
 

• A közterület-használat módja: fix előreszállító postai szekrények elhelyezése az alábbi 
helyszíneken: 
- Köztársaság utca 13 szám előtt 
- Arany János utca 29 szám előtt 
- Ady Endre utca 4/D szám kiszögelésénél 
- Engel Adolf utca és a Kőbánya bejáratának 

kiszögelésénél 
- Vájáriskola utca 1 számnál a telekhatáron a sarkon 
- Bányász utca 16 előtt 
- Nagy László utca 15 előtt 



- Gárdonyi Géza utca 20 szám előtt 
 

A Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet)  12. § (3) bekezdés 3. pontja 
értelmében a közterület-használati díjfizetés alól mentesül. 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról az árusítási tevékenység után gondoskodni.  
 

2. Az előreszállító szekrények a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja. 

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

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

I N D O K O L Á S  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (10) bekezdésének 
valamint 8. § -nak megfelelően az Ügyfél bejelentette a tárgyi közterület-használati engedély 
kérelmét, mely a rendelkező rész szerint jóváhagyásra került. 
 
A Rendelet 12. § (3) bekezdés 3.pontja értelmében a közterület-használati díjfizetés alól 
mentesül. 
 
Fentiekben részletezetteken kívül jelen határozat meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette 
figyelembe a Bizottság: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
41.§, 50. § (1),  (2)b) és a 81. § (2). 
 
Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.18. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 
 
A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 
 

−  megvitatta Szabó János helyi taxiállomáshelyre vonatkozó közterület-használati 
engedély kérelemét, és a határozatot az alábbi tartalommal hagyta jóvá: 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Szabó János egyéni vállalkozó (adószám: 63187362-1-22, székhely: 7300 Komló, Székely B. 
utca 39/3.) (a továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton (EPAPIR-20220720-1575 
azonosítószám alatt) előterjesztett kérelme alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-



testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a helyi 
taxiállomáshely használatára vonatkozó közterület-használati engedély iránti kérelmét 
elutasítja. 
 
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez címzett, elektronikus úton benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, 
amellyel egyidejűleg 5000 Ft eljárási illetéket kell megfizetni Komló Város Önkormányzat 
11731063-15331524-03470000 számú, eljárási illeték beszedési számlájára.  

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett, így annak a viseléséről nem kellett határozni. 

 
I N D O K O L Á S  

 
Ügyfél elektronikus úton, helyi taxiállomáshelyre vonatkozó közterület-használati engedély 
iránti kérelmet nyújtott be a Bizottság részére. 
 
Kérelmét megvizsgálva megállapítottam, hogy az nem felel meg Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 16.§ (3) bekezdésének. 
 
A Rendelet 16. § (3) bekezdése szerint „Közterület-használati engedély olyan kérelmező 
részére adható ki, akinek a tevékenységi engedélyében Komló Város közigazgatási területe is 
szerepel és kizárólag Komló Város közigazgatási területén rendelkezik taxiállomás 
használatára feljogosító engedéllyel”  
 
Megállapítást nyert, hogy Ügyfél Pécs MJV területén is jogosult taxidroszt használatára, amely 
körülmény ellentétben áll a fent idézett jogszabállyal, így a Bizottság a rendelkező rész szerint 
döntött. 
 
Fentiekben részletezetteken kívül jelen határozat meghozatalánál az alábbi jogszabályokat vette 
figyelembe a Bizottság: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
41.§, 50. § (7), 116. § (2) a) és a 118. §. 
 
A fellebbezés előterjesztésével összefüggésben az alábbiak szerint rendelkezik – a fentiekben 
már hivatkozott - Ákr. 118. §-a: 
„118. § [A fellebbezés előterjesztése] 
(1) Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 
összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 
hivatkozva lehet. 
(2) A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 
amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső 
ok miatt nem hivatkozott. 
(3) A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál 
lehet előterjeszteni. 
(4) A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A 
fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre 
vonatkozó szabályok az irányadóak.” 
 
A fellebbezéssel kapcsolatos eljárási illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. 
§ (2) állapítja meg. 



Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.18. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 

A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 

A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 
 

−  döntött a Komlói Bányásznapok Fesztivál 2022. évi rendezvény közút nem közlekedési 
célú közterület-használati engedély kérelme tárgyában, és a határozatot az alábbi 
tartalommal hagyta jóvá: 

H A T Á R O Z A T  
 
Béni Gábor (7773 Villány, Baross G. u. 17.) (a továbbiakban: Ügyfél) elektronikus úton 
előterjesztett kérelme alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) engedélyt ad az Ügyfél 
számára arra, hogy a „Komlói Bányásznapok Fesztivál 2022.” rendezvény 
lebonyolításához az alábbi helyi közutakat nem közlekedés célra használja az alábbiak 
szerint: 
 
A közterület-használat: 

• 2022.08.30.-31-én és 2022.09.05-én részlegesen, 2022.08.01.-04-ig teljeskörűen, a Komló, 
Bem utca 552 és 529 hrsz. a Postától a buszpályaudvarig és az Eszperantó tér parkolói (551/4 
hrsz), továbbá az 546 hrsz-ú Névtelen utca.  

   
• 2022.08.29-2022.09.05. között teljeskörűen a Sportközpont és a buszpályaudvar közötti 
parkoló 538/1 hrsz. 
 
• 2022.09.01.-2022.09.04. között alkalmi jelleggel a Városház térre vezető út a Posta épülettől 

a Béke-sziget épületéig 548 hrsz. 
 
A Bizottság jelen határozatával megkeresi Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát 
(továbbiakban: Városgondnokság), mint a helyi közutak kezelőjét, hogy fentiek értelmében a 
forgalomkorlátozással járó feladatokat hajtsa végre a KRESZ szabályainak megfelelően.  
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 
1. Ügyfél a helyi közutak állagát érintő építési munka megkezdése előtt köteles egyeztetni a 

Városgondoksággal. 
 

2. A rendezvény megtartása a közúti közlekedést a város egyéb pontjain nem akadályozhatja. 
 
3. Engedélyes köteles az engedélyt a helyszínen tartani, és a közterület-felügyelet, a 

szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

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



5. Szervező köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállításáról folyamatosan, illetve legkésőbb 2022. szeptember 05. 
(hétfő) 700 óráig gondoskodni. 
 

6. A rendezvényt követően 2022. szeptember 5-én (hétfőn) 1200 óráig a mutatványosokon 
kívüli közterületek eredeti közlekedés célú funkciójuknak megfelelő használatát 
biztosítani kell. 

INDOKOLÁS  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (10) bekezdésének 
valamint 8. § -nak megfelelően az Ügyfél bejelentette a tárgyi közterület-használati engedély 
kérelmét, mely a rendelkező rész szerint jóváhagyásra került. 
 
Fentiekben részletezetteken kívül jelen egyszerűsített határozat meghozatalánál az alábbi 
jogszabályokat vette figyelembe a Bizottság: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §, 
41.§, 50. § (1), (2)b) és a 81. § (2)a). 
 
Hatáskör és illetékesség tekintetében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.05.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 3.1.19. pontja, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés 
b) pontja az irányadó. 
 
A kötelező elektronikus ügyintézést a következő jogszabályok írják elő: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. § (1) aa) alpont, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 7. § (1) 6. pont. 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság átruházott hatáskörben 

 
2022. június 21-i ülésén 

−  megtárgyalta a Közutak fenntartási, vízkár elhárítás előirányzat felhasználása- 2022. 
év tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A bizottság jóváhagyta a Vízkár-elhárítási, út-híd karbantartási keret felhasználásának 

felosztását az 1. számú melléklet szerinti formában jóváhagyja, azzal, hogy a pénzügyi 
ütemezés során a 2022. évi költségvetési rendelet 7.§ (23) pontja szerint kell eljárni. 
 

2. A bizottság felkérte a Városgondnokság vezetőjét, hogy az intézmény beszerzési 
szabályzata alapján gondoskodjon az egyes tételeknél a beszerzési eljárások 
lefolytatásáról valamint a felhasználásról utólagosan időszakonként tájékoztassa az 
illetékes bizottságot. 

 
−  megvitatta a Sikondai üdülőtelkek értékesítése (2. licit) tárgyú előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozta: 
1. A bizottság a sikondai városrészben lévő 6039/104 hrsz.-ú 706 m2 nagyságú, a 

6039/105 hrsz.-ú 708 m2 nagyságú és a 6039/106 hrsz.-ú 710 m2 nagyságú 
„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok második liciteljárására 6.000,-Ft/m2 + 
ÁFA  kikiáltási árat határozott meg. 

 



2. A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlanok liciten történő 
értékesítéséről. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 

 
−  megtárgyalta a Szilvási garázstelek értékesítése (2. licit) tárgyú előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozta: 
 

1. A pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság a szilvási városrészben lévő 3881/55 
hrsz.-ú 289 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan második 
liciteljárására 13.200,-Ft/m2 + ÁFA kikiáltási árat határoz meg. 

 
2. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlan liciten történő 

értékesítéséről. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

2022. július 20-i rendkívüli ülésén 
−  megtárgyalta a Dr. Czéder Anita területvásárlási kérelme tárgyú előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozta: 
 

1. Komló Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú 9810 hrsz.-ú, 201 m2 
nagyságú „kert” megnevezésű ingatlant és a 9811 hrsz.-ú, 60 m2 nagyságú „út” 
megnevezésű ingatlant értékesítette Dr. Czéder Anita (Komló, Radnóti u. 5.) részére a 
9809 hrsz.-ú ingatlan telek-kiegészítéseként. 
 

2. A bizottság tudomásul vesztte, hogy az értékesítés feltétele, hogy a képviselő-testület 
forgalomképessé nyilvánítsa a 9811 hrsz.-ú „út” megnevezésű ingatlant. 
 

3. A bizottság az értékesítésre kerülő ingatlanok vételárát az alábbiak szerint határozta 
meg: 
 

• 9810 hrsz.-ú ingatlan vételára: 200,-Ft/m2, azaz: 40.200,-Ft (áfa mentes), 
• 9811 hrsz.-ú ingatlan vételára: 1.500,-Ft/m2, azaz  90.000 Ft (áfa mentes). 

 
4. A telekalakítással és az adásvételi szerződés elkészítésével járó valamennyi költség a 

kérelmezőt terheli.  
 

5. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kérelmező tájékoztatásáról, 
intézkedjen a telekalakítási vázrajz megrendeléséről, ezt követően gondoskodjon az 
adásvételi szerződés elkészíttetése, továbbá a vételár befizettetése iránt.  

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

 
−  megvitatta a Srajné Hojcska Edig Rigó köz 5. sz. alatti telek-kiegészítési kérelme tárgyú 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság az önkormányzati tulajdonú 6038/1  hrsz.-ú „közpark” 
megnevezésű ingatlannak a Komló, Rigó köz 5. sz. melletti, a  szabályozási tervben az 
„Üh” övezetbe sorolt területrészéből kb. 180 m2 nagyságú – a  földmérés során 
pontosítandó – területrészét, a 6006 hrsz.-ú ingatlan telek- kiegészítéseként 
értékesíttette Srajné Hojcska Edit (Komló, Rigó köz 5.) részére.  
 



2. A bizottság tudomásul vesztte, hogy az értékesítés feltétele, hogy a 6038/1 hrsz.-ú 
 „közpark” megnevezésű ingatlan kb. 180 m2 nagyságú területrészét a képviselő-
 testület forgalomképessé nyilvánítsa. 
 
3. A területrész vételárát a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 6.000,-Ft/m2 
 (ÁFA mentes) összegben határozta meg.  
 
4. Vevőnek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 
 (50.000,- Ft) is. 
 
5. A telekalakítással és az adásvételi szerződés elkészítésével járó valamennyi költség a 
 kérelmezőt terheli.  
 
6. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 
 elkészíttetése, továbbá a vételár és az értékbecslési díj befizettetése iránt.  
 
7. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 

IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2022. július 4-i ülésén megvitatták a fűnyírást a településen, a kamerarendszerrel kapcsolatos 
információkát, a turista pihenő kialakítását a buszmegállónál és a Kultúrházzal kapcsolatos 
felújítási munkákat, valamint a parlagfűvel, kutyatenyésztéssel kapcsolatos problémákat. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
2022. június 27-i ülésén megtárgyalta Falunappal kapcsolatos programokat, teendőek, és az 
alábbiakról határozott:  
A részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 2022. július 
2-án tartandó Falunap és búcsú rendezvény időtartama alatt a részönkormányzat használatában 
álló Mecsekfalu völgy 1595/1 hrsz.-ú, „szabadidőpark” megnevezésű, 3697 m2 nagyságú 
ingatlanra Hajmási Sándor egyéni vállalkozó térítésmentesen kitelepüljön és ott büfét 
üzemeltessen.  
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a vállalkozót tájékoztassa. 
 
A részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy 2022. július 2-án 16 órától falunapot 
tartanak a szabadidőparkban, mely során az alábbi programok lesznek: 
- gyerekeknek lovaglás, foci, ping-pong, vetélkedők 
- ingyenes légvár 
- arcfestés, csillámtetoválás 
- Papp Attila 
- Vágvári Sándor (Elvis) (ének, gitár) 
- Őszirózsa Tánccsoport (ének és tánc) 
- Zene és hangosítás: FÖFÖ, 20 órától Retro disco. 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy intézkedjen arról, hogy a döntésről a településrész 
lakossága értesítésre kerüljön. 
 
A részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a gyermeknapi rendezvény költségeire 
korábban megszavazott, de ott fel nem használt 42.610 Ft-ot a falunap költségeire kívánja 
fordítani. 



Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
 
Megtárgyalta a Kultúrház felújítási, karbantartási munkálatait, és az alábbi határozatot hozta: 
részönkormányzat egyhangúan úgy határozott, hogy a Mecsekfalu völgy 10. sz. alatti 1660 
hrsz.-ú ingatlanon található Kultúrház felújítási és karbantartási munkálatainak költségeihez az 
alábbi összegeket hagyja jóvá: 
A 2022. évi költségvetésben az ingatlanok felújítása és a felújítási célú előzetesen felszámított 
áfa sorokon lévő összesen 611.764 Ft-ból bruttó 277.804 Ft-ot jóváhagy az alábbi, a „kisterem” 
felújítási számláira: 
 
• Szászi Tüzép Kft. (dilatációs csík, drain 2m, szállítás) br. 25.205 Ft 
• Szászi Tüzép Kft. (hegesztő háló) (FA) br. 19.842 Ft 
• Szi-bod Kft. (beton, vezetősín 3m) br. 94.700 Ft 
• Jakobik László (fuvardíj) br. 12.700 Ft 
• Takács Árpád (aljzatbeton készítés szigeteléssel) br. 120.000 Ft 
• NAV Fordított ÁFA 5.357 Ft 
 
A 2022. évi költségvetésben az ingatlanok felújítása és a felújítási célú előzetesen felszámított 
áfa sorokon lévő összesen 611.764 Ft-ból az előző pontban fel nem használt bruttó 333.960 Ft 
összeget jóváhagyja a további felújítási munkálatok elvégzésére. 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2022. július 4-i ülésén meghallgatta a Mecsekjánosiért Egyesület új elnökének és megválasztott 
tisztségviselőinek bemutatkozását. Megvitatta a 2022. évben várható rendezvényeket, a 
részönkormányzat tevékenységét a rendezvényekkel kapcsolatban és a csapadékvíz elvezetési 
problémákat Mecsekjánosiban (Iskola utca, Hizlalda utca, Ipari út) 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2022. május 31-i ülésén megtárgyalta a Sikondai Telek-kiegészítési kérelmet a 6038/1 hrsz.-ú 
6289 m2 nagyságú közterület egy részére. 
 

V. 
Egyebek 

 
1. Tájékoztató Komló Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának VI. pontja, 
„A polgármester hatásköre” alcíme alapján hozott közbenső döntésekről 
József Attila Könyvtár fejlesztése tárgyban 2022. április 25-én közbenső döntés született az 
érvénytelen ajánlatok tekintetében. Ajánlatkérő lehetőséget biztosított a hiányosságok 
pótlására, azonban Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat. A két 
ajánlattevő, aki így kizárásra került, a KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. 
és a Landan Invest Ingatlanhasznosító Kft. 
 
Komló-Kisbattyán megközelítését szolgáló út felújítása tárgyban 2021. április 16-án közbenső 
döntés született, érvénytelen ajánlat nem volt, a legmagasabb összpontszámot elérő 
legkedvezőbb ajánlatot a STRABAG Építő Kft. tette. 
 
2. A 105/2022. (VIII. 30.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új 
önkormányzati rendelet elfogadása tárgyú határozat végrehajtási idejének módosítása 
A határozatban a szerződés és a rendelet felülvizsgálatára meghatározott határidő szeptember 
30., azonban a felülvizsgálat során felmerült több olyan tisztázandó szakmai kérdés, mely miatt 



a határidőt módosítani szükséges szeptember 30. napjáról a novemberi rendes testületi ülés 
időpontjáig, de legkésőbb november 30. napjáig. 
 
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. 

−  a tájékoztatást Komló Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának VI. pontja, 
„A polgármester hatásköre” alcíme alapján hozott közbenső döntésekről 

−  a 105/2022. (VIII. 30.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új 
önkormányzati rendelet elfogadása tárgyú határozat végrehajtási idejének módosítását 
 

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

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

 
Komló, 2022. szeptember 19. 
  
 
 
              Polics József 
              polgármester



 

  
 
 










