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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:      Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2020. február 5-i rendkívüli  üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján és az SZMSZ-t 
figyelembe véve megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő. 2 fő 
igazoltan hiányzik és 1 fő igazolatlanul. 2 bejelentés érkezett hiányzással kapcsolatban, melyek a 
jelenléti ívhez lesznek csatolva. Gerencsér Ágnes igazolatlanul hiányzik. A képviselő-testületi 
ülést 15 óra 05 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv 
rögzítése hangfelvétellel és írásban történik.  
 
Az előterjesztések kiküldésre kerültek, illetve a 2.) napirendi pontban szereplő „A Cikói 
Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása” és a 3.) napirendben szereplő 
„Építéshatósági hatáskör átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása” című előterjesztések 
az ülésen kerültek kiosztásra.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1.sz. napirend 
 

A Komlói Tésztagyártó START Szociális Szövetkezet alapszabályzatának módosítása  
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József polgármester közölte, hogy ez a napirend már szerepelt a 2019.12.18-i képviselő-
testületi ülésen, azonban változások következtek be a szövetkezet alapszabályzatában. A 
szövetkezet telephelyének törlése, illetve Feuerstahler Terézia igazgatósági elnök, valamint 
Bogyay László Attila igazgatósági tag lakcímének módosítása szükséges.   
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2020. (II.5.) sz. határozat 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komlói Tésztagyártó Start Szociális 
Szövetkezet alapszabályának módosítása c. előterjesztést. 
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1. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Komlói Tésztagyártó Start Szociális 
Szövetkezet (cégjegyzékszám: 02-02-060463, képv.: Feuerstahler Terézia) a komlói 3796/4 
hrsz-ú közterületen található Függetlenség u. 40/A. szám alatti 46,44 m2  alapterületű 
helyiséget nem kívánja használni, ezért a képviselő-testület az ingyenes használatba adásra 
vonatkozó, 2019. december 18-án meghozott döntését visszavonja, és a módosításnak 
megfelelő alapszabály-módosításhoz hozzájárul. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a 
szövetkezet közgyűlése ennek alapján az e pontban megjelölt helyiség mint új telephely 
feltüntetése iránti kérelmét a cégbíróság előtt visszavonja. 
 

2. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Feuerstahler Terézia igazgatósági elnök új 
lakcíme: 7300 Komló, Dávidföldi kertek 009171, Bogyay László Attila igazgatósági tag új 
lakcíme pedig 7332 Magyaregregy, Rákóczi utca 6/A. A képviselő-testület a változásoknak 
megfelelő alapszabály-módosításhoz hozzájárul. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szövetkezet közgyűlésében a fenti 

döntéseknek megfelelően képviselje Komló Város Önkormányzatát, és minden szükséges 
nyilatkozatot megtegyen a közgyűlésen és a cégváltozási eljárásban. 

 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a használati szerződések elkészítéséről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

Feuerstahler Terézia szövetkezeti elnök 
 
 

2. sz. napirend 
 

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása 
 

Előadó: Polics József  polgármester 
 
dr. Barbarics Ildikó  tájékoztatta a megjelenteket, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. A bizottság 
javaslata alapján a Képviselő-testület Polics József polgármester urat, illetve akadályoztatása 
esetén helyettesként Bareithné Benke Nikolettet delegálja Komló város képviseletére. 
 
Polics József közölte, hogy egyeztetések zajlottak, melyek során kérése az volt, hogy mindhárom 
társulásban ő képviselhesse az önkormányzatot (a Komló és Térsége-, a Cikói-, és a Siófoki 
Hulladékgazdálkodási Társulásban is), a KÖT ezt nem fogadta el. Elmondta, hogy amennyiben 
nincs más delegált, akkor neki hivatalból képviselnie kell az önkormányzatot, és ha már ő 
képviseli, akkor a „csapat” képviselőiből tevődjön ki a helyettes személye, ezért esett Bareithné 
Benke Nikolettre a javaslata, melyet a bizottság elfogadott. 
 
dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy valóban történtek egyeztetések, melyek során a 
polgármester akadályoztatása esetén helyettes személy megnevezéséről nem esett szó. Közölte, 
részükről semmi akadálya, hogy Bareithné Benke Nikolett legyen a helyettes személy. 
Véleménye szerint a jogszabály alapján teljesen szabályosan járnak el, amikor a másik két 
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társulásba nem a polgármestert javasolják képviseletre. Alapesetben a polgármester képviseli az 
önkormányzatot, kivéve, ha más személyt a képviselő-testület nem delegál.  
 
Polics József hozzáfűzte ő semmiféle szabálytalanságról, szabálytalan eljárásról nem beszélt, 
csak elmondta véleményét ezzel kapcsolatban. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2020. (II.5.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a bizottsági elnök előterjesztésében és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba történő 
képviselők delegálásról szóló előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 94. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség 
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsába 
(rövidített nevén: Cikói Hulladékkezelési Társulás Tanácsa) Komló Város képviseletének 
ellátására a mai naptól a soron következő önkormányzati választások eredményének 
megállapításáig Polics Józsefet delegálja. 

 
2. A képviselő-testület az 1. pontban megjelölt képviselő akadályoztatása esetére Bareithné 

Benke Nikolettet hatalmazza fel arra, hogy Komló Város Önkormányzatot az Önkormányzati 
Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására Társulási Tanácsában képviselje. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

3. sz. napirend 
 
Építéshatósági hatáskör átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása 
 

Előadó: Polics József  polgármester 
 

dr. Barbarics Ildikó közölte, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy 2020. március 1. napjától az építéshatósági feladatok az 
önkormányzat részéről átadásra kerülnek a Járási Hivatal részére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2020. (II.5.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, és a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló Város Önkormányzata és a Baranya 
Megyei Kormányhivatal között, az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló 
megállapodás utólagos jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
 
A képviselő-testület megismerte és utólag jóváhagyja a Komló Város Önkormányzata és 
a Baranya Megyei Kormányhivatal között 2020. január 30-án létrejött, az építésügyi 
igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodást. 
 

4. sz. napirend 
 

EFOP-2.2.3-17/2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség 
megelőlegezése 

 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Polics József tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Hajléktalan Szálló felújításához 
kapcsolódó pályázatról van szó. Közölte, hogy a kivitelezési munkák már folynak.  
Az előterjesztést a Pénzügyi, gazdasági és ellenőrzési bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
 
dr. Barbarics Ildikó  kérdezte, mennyi a fennmaradó tartalékösszeg a pályázatban? 
 
Jégl Zoltán Kérdezte, ki képviselte a megrendelőt a helyszíni bejáráson?  
 
Polics József a pályázati többletköltséggel kapcsolatban tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 
2.007.749,-Ft egyrészt a tartalékkeretből tevődik ki, amely 1,6 millió forintot jelent. Másrészt 
minden pályázatnál vannak különböző költségsorok, az előkészítéstől a tervezésen át a 
közbeszerzőig, a műszaki ellenőrig, itt vannak még maradványösszegek, melyek 
átcsoportosításával kívánják ezt a költséget kiegyenlíteni.  
A megrendelő képviselője minden esetben a műszaki ellenőr - jelen esetben Krausz Tibor - , a 
bejárások alkalmával ő képviseli a megrendelő érdekeit és a szakmaiságot, ellenőrizte a 
költségvetés megfelelőségét. 
 
Jégl Zoltán megjegyezte, hogy az előterjesztésben az áll, hogy „a megrendelő helyszíni bejárást 
tartott a műszaki ellenőrrel közösen” ezért kérdezte, hogy a megrendelőt ki képviselte. Úgy vélte, 
ezek szerint senki. 
 
Polics József elmondta, hogy a megrendelő jelen esetben a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás, a képviseletében biztos, hogy nem volt ott senki. 
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Jégl Zoltán jelezte, hogy 2019. december 12-én a Képviselő-testület őt delegálta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásba, a Hajléktalan Szálló felújításával kapcsolatos 
beruházás pedig a Társulás hatáskörébe tartozik. A Társulás segítséget kért tőle a szálló 
kiürítéséhez. Furcsának találta, hogy sem a munkaterület átadására, sem a bejárásra nem kapott 
meghívást. 
 
Polics József hangsúlyozta, hogy a megrendelő a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati 
Társulás, amelyet jelenleg a két alelnöke képvisel. Elmondta, hogy több képviselő is részt vett 
beruházási- és céges bejáráson is, sőt volt olyan, ahol külön kérés is volt arra vonatkozóan, hogy 
delegáltak részt vehessenek, mint például a szennyvíz beruházásnál. Véleménye szerint az 
ilyenfajta igényeket jelezni kellene. 
 
Jégl Zoltán véleménye szerint, ha nem kap értesítést az eseményekről, akkor jelezni sem tudja, 
hogy részt kívánna venni rajtuk.  
 
Polics József ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a Társulást a két alelnök képviseli. 
Aljegyző úr az alelnökökkel és az ügyintézővel külön egyeztetést folytatott ennek a problémának 
a megoldásáról. Mivel nem kaptak semmiféle igénybejelentést arra vonatkozóan, hogy Jégl 
Zoltán delegáltként a bejáráson részt kívánna venni, így nem is értesítették erről. Javasolta Jégl 
Zoltánnak vegye fel a kapcsolatot Nagy Katinkával, a pályázat ügyintézőjével, kérje e-mail 
címének felvételét a címlistába, hogy információt, értesítést kaphasson.   
 
dr. Barbarics Ildikó  egyetértett Jégl Zoltánnal abban, hogy amiről nincs tudomása, arra nem tud 
igényt bejelenteni. Sérelmezi, hogy különböző átadások, bejárások, szerződéskötések folynak és 
nincs tudomásuk róla. Véleménye szerint teljes joggal elvárható, hogy megkérdezzék van-e 
igényük rá, hogy részt vegyenek a különböző eseményeken.  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kapcsolatban elmondta, hogy amíg 
nincs elnök választva, addig valóban a két alelnök képviseli, de miután a komlói vagyont érintő 
dologról van szó, úgy véli, joggal lehetett volna Jégl Zoltánt értesíteni.  
Közölte, nem volt tudomásuk az orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetésről sem, pedig a KÖT is 
és Jégl Zoltán is egyeztetést folytatott dr. Tánczos Frigyessel e témában.  Véleménye szerint 
alapvetően elvárható dolog, hogy tájékoztatást kapjanak róla. Kérte az önkormányzat 
együttműködését a tájékoztatással kapcsolatban. 
 
Kispál László hozzáfűzte, hogy képviselőtársaival eddig mindig csak azokat az intézményeket 
látogatták, amelyek jelentős költségvetési tényezőként is megjelentek, pontosan azért, hogy 
információt kapjanak az esetleges beruházásokkal kapcsolatban. Mivel a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság döntő szervként szerepel sok napirend kapcsán, bejelentette igényüket, hogy 
azokban az ügyekben, melyekben a bizottságok (Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság) érintettek, továbbá amelyekben a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás érintett tájékoztatást, meghívást kapjanak.  
 
Polics József közölte, örömmel tölti el, ha a képviselők minél informáltabbak, hiszen ez segíti a 
közös munkát. Kihangsúlyozta azonban, hogy a beruházásokról szóló nagy terjedelmű 
tájékoztatóban szerepelt a Hajléktalan Szálló felújítását érintő pályázat, így a munkaterület 
átadásának időpontja is. Részletes leírást készíttettek a kollégákkal, éppen annak érdekében, hogy 
minél több információt kapjanak. Kérte, konkrétan fogalmazzák meg igényeiket.  
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További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2020. (II.5.) sz. határozat 
 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „EFOP-2.2.3-17-2017-00050 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
részére az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 számú pályázat építési beruházásához kapcsolódó 
bruttó 2.008.000,- Ft fejlesztési költség biztosítását többlet fejlesztési finanszírozás 
formájában a 2020. évi költségvetés terhére. 

 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat szerepeltetéséről a 
költségvetési rendelet készítésekor gondoskodjon. 
 
Határidő:   2020. február 28. 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást, hogy 

a tartalék keret felszabadításának, illetve a költségvetési sorokon lévő maradvány értékek 
átcsoportosításának jóváhagyását és a támogatás folyósítását követően a bruttó 
2.008.000,- Ft összeg visszapótlásáról gondoskodjon. 

 
Határidő:   2020. december 31. 
Felelős:  Szeledi Katalin alelnök; Pecze Gábor alelnök 

 
4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megelőlegezésről és annak 

feltételeiről szóló megállapodást a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
írja alá. 
 
Határidő:   2020. február 20. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

5. sz. napirend 
 

Városi térfigyelő kamerarendszer központjának bővítése 
 

Előadó: Polics József  polgármester 
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Polics József elmondta, hogy az önkormányzat rendőrségi központja 32 kamera jelének 
fogadására alkalmas, így a Petőfi téren lévő 5 kamera jelét már nem tudná fogadni a központ, 
ehhez a központ bővítése szükséges. A bővítéshez 700.000,-Ft összegű forrást kellene biztosítani 
a 2020. évi költségvetés terhére.   
Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2020. (II.5.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Városi térfigyelő 
kamerarendszer központjának bővítése” tárgyú előterjesztést. 

 

A képviselő-testület a városi térfigyelő kamerarendszer fogadó központjának bővítéséhez 
legfeljebb bruttó 700.000,-Ft összegű forrást biztosít a 2020. évi költségvetés terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés összeállítása során a fenti előirányzat szerepeltetéséről 
gondoskodjon. 

 

Határid ő: 2020. február 29. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
6. sz. napirend 

 
Komló, Altáró u. 2. sz. épület villamos hálózatra történő bekötésének finanszírozása 

 
Előadó: Polics József  polgármester 

 
Kispál László bízik benne, hogy zökkenőmentesen fog zajlani a villamos hálózatra történő 
bekötéssel kapcsolatos munka. 
A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. 
 
Polics József tájékoztatta a megjelenteket, hogy valójában ez a villamos bekötés nem tárgya a 
beruházásnak, a beruházást 300 millió forintos pályázati összeghatárra lehetett benyújtani, a 
többletköltségek egy része – mint például szóban forgó költség – nem számolható el, 
mindenképpen az önkormányzatot terheli. Kormányzati forrásból próbálnák fedezni, bízik benne, 
hogy a plusztámogatást megkapják és nem lesz szükség az önkormányzat által forrás 
biztosítására.  
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További kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2020. (II.5.) sz. határozat 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester szóbeli előterjesztésében, a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Komló, Altáró u. 2. sz. épület villamos hálózatra történő bekötésének finanszírozása tárgyú 
előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a Komló, Altáró u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló épület 
villamos hálózatba történő bekötéséhez a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú 
pályázatból nem támogatott bruttó 1. 376. 172,- Ft bekötési díjat a 2020. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása során a fenti összeget 
szerepeltesse. 

 
Határid ő: 2020. 02.29. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Polics József megköszönte a határozatképességhez szükséges jelenlétet és a rendkívüli 
képviselő- testületi ülést 15 óra 38 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő                                                  Polics József 
címzetes főjegyző                                                 polgármester 

 


