
 

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 25-i rendkívüli üléséről 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

Polics József: Jó napot kívánok! Kérem, kapcsolják be a gépeket. Rég volt ilyen alkalom, hogy mind 
a 12 képviselő részt vett a képviselő-testületi ülésen.  Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, 
engedjék meg, hogy külön köszöntsem Vízhányó Andrást és jó egészséget kívánjunk neki.  Nagyon 
rég volt már testületi ülésünk, valamikor március elején. Utána jött ez a nehéz időszak. Ezt az 
alkalmat is szeretném kihasználni arra, hogy megköszönjem mindenkinek és külön köszönetet 
mondjak a komlóiaknak, akik a fegyelmezettségből, az egymásra való odafigyelésből kimagaslóan 
teljesítettek. Talán a sok-sok kormányzati intézkedés mellett ennek is köszönhető az, hogy városunk 
átvészelte ezt a nehéz időszakot. Mindenki előtt kalapot emelve, mert úgy gondolom, hogy a saját 
területén maximumot nyújtott. Bízunk abban, hogy az előre bejelzett őszi 2. hullám el fog kerülni 
minket. A mai testületi ülést 15 óra 4 perckor megnyitom. A jegyzőkönyv rögzítése hagyományos 
módon, gyors írással és hangszalagon történik.  

Új napirend felvételére teszek javaslatot, 2. számú napirendként javaslom felvenni és tárgyalni a 
„Tájékoztatás a Sportközpont felújításával kapcsolatban felmerült pótigényről” című előterjesztést. A 
napirendek száma a meghívóban jelzetthez képest értelemszerűen változik. Az előterjesztések 
kiküldésre és a határozati javaslat kiosztásra került. 
 
Kérem, először szavazzunk az új, 2-es számú napirendi pont elfogadásáról, aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület az új napirendi pontot 12 igen, szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Most pedig kérem, szavazzunk a napirendekről, ezzel a módosítással egyben, aki egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze.   

A Képviselő-testület a módosított napirendi pontokat 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Polics József: A veszélyhelyzet idején 2020. május 12. napján egy teljes konszenzusos döntést 
sikerült hozni, mely során közös nevezővel megváltoztattuk a Bizottságok összetételét, továbbá új 
bizottsági tagok kerültek a bizottságokba. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság létszáma nem 
változott és összetétele sem. A Humán- és a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság összetétele 
változott. Ahhoz, hogy az új tagok jogszerűen tudjanak részt venni a bizottsági munkában le kell 
tenniük az esküt. Most az új tagok eskütételére kerül sor.  

Megkérek mindenkit, hogy álljon fel, én a szokásos módon, elő fogom olvasni az eskü szövegét, az 
esküt tevők pedig meggyőződésük szerint tegyék hozzá: „Isten engem úgy segéljen!” 
4 új tag van. Jurinovits Miklós eddig tag volt, ő lett elfogadva a pénzügyi-gazdasági és Ellenőrzési 
Bizottság elnökévé. Mátyás János később fog esküt tenni, arra figyeljünk, hogy addig nem vehet részt 
szavazati joggal a bizottsági munkában. 

 „ Én ………  becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, bizottsági tagként 
betöltött tisztségemből eredő feladataimat Komló Város fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom 

(Meggyőződés szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 



1. sz. napirend 

Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Kispál László: Márciusban egy olyan veszélyhelyzettel találkoztunk, ami nem volt gyakorlat. Én 
1990 óta vagyok itt, szerencsére erre nem volt még példa, mégis ezt a helyzetet kezelni kellett. 
Mindenki számára új volt és könnyen kezelhetőnek sem mondható, de reméljük, hogy túl vagyunk 
rajta. Polgármester úr felkérésére, - és azt hiszem, hogy ez a felkérés nem másnak szólt, mint egy 
rangidős lehetséges alpolgármesternek vagy talán a sokéves tapasztalat, ami mögöttem van,- nem sok 
gondolkodási időt kapva döntenem kellett, hogy a vészhelyzet időszakára tudom-e vállalni a felkérést 
és elfogadom-e az alpolgármesteri feladatokat.  
Feltételezem, hogy nem mindenhol nyert ezt tetszést, nem biztos, hogy mindenki egyetértett vele. Az 
idő, a későbbi beszélgetések, meggyőződések és talán az elmúlt 3 hónap is azt eredményezte, hogy 
mindenki tudomásul vette, ezt kezelni kellett, valahogy meg kellett oldani. Talán nem is követtem el 
olyan dolgot, amellyel a bizalmat - még ha kinevezéssel is kerültem ebbe a pozícióba - rontottam 
volna. Azonban a veszélyhelyzetet feloldották és azt hiszem az a tisztesség, hogy ezzel és ezennel 
lemondok erről a feladatomról, ezzel lehetőséget kínálva, hogy egy alpolgármester - akit nem a nép 
választ, de minimum a képviselő-testület többségének kell - , élvezze azt a bizalmat, amely a többség 
által neki megadatott vagy nem. Köszönöm szépen a 3 havi munkát, köszönöm szépen a lehetőséget, 
köszönöm szépen az egyes feladatokat, amiket kaphattam. Nem jelentős, de mégis azt gondolom, 
hogy egyes dolgokban, amiket korábban magam elé tűztem tudtam előrelépni. És ebben talán volt is 
egy kis sikerem. Felkínálom lemondásomat, ezzel lehetőséget biztosítva másoknak. Kérem, később 
döntsenek arról, hogy ki töltse be ezt a feladatot. Mindenképpen többségi szavazattal, többségi 
akarattal.  
 
Polics József: Ez így történt, ahogy alpolgármester úr elmondta. Én, itt, ezt a nyilvános lehetőséget is 
szeretném megragadni arra, hogy megköszönjem azt a segítséget, amit tőled, Öntől ebben a nem 
könnyű helyzetben kaptam. Lehet, hogy kívülről úgy néz ki a dolog, hogy most a polgármester 
könnyű helyzetben van, hisz ő dönthet mindenről. Ez nem így van, a döntésnek mindig is megvan a 
súlya és a felelőssége. Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban is, a 30 éves ismeretség mellett is, 
jól tudtunk együtt dolgozni. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy testületi döntéssel megerősítve 
veszélyhelyzet után is Kispál Lászlót javasolja alpolgármesternek, bízom benne, hogy ebben nagy 
támogatottságot fog élvezni.  Meg vagyok győződve róla és hiszek benne, hogy az elkezdett munkát 
ugyanúgy, mint eddig tovább tudjuk vinni Komló város fejlődése, gyarapodása érdekében. Kispál 
Lászlót javaslom alpolgármesternek.  

Ügyrendi javaslatot teszek a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira vonatkozóan: Jégl Zoltánt a 
bizottság elnökének, Pálfi Lászlót és Gerencsér Ágnest bizottsági tagoknak javaslom. Miután 
megszavaztuk a szavazatszámláló bizottsági tagokat, szünetet rendelek el. A szünetben a képviselők 
adják le szavazatukat és az érintett bizottságok tárgyalják le azokat a szükséges napirendeket, 
amelyeket meg kell tárgyalniuk.  

Amíg ezt megteszik a szavazatszámláló bizottság meg tudja állapítani a végeredményt. A szünet után 
már bizottsági véleményekkel a birtokunkban tovább fog tudjuk folytatni a testületi ülést.  

Kérem, szavazzunk a szavazatszámláló bizottsági tagokról kézfeltartással. 

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjaira 
vonatkozóan javaslatot. 

Polics József: Az ülést felfüggesztem, szünetet rendelek el. 

Polics József: A szavazatszámláló bizottság összesítette az alpolgármester választás szavazásának 
végeredményét, a jegyzőkönyv alapján megállapítom, hogy mind a 12 képviselő szavazott. A 
szavazás végeredménye: 11 igen és 1 tartózkodás mellett a Képviselő-testület Kispál Lászlót 



megválasztotta alpolgármesternek. Gratulálok, most az alpolgármester úr eskütétele következik.  
Előolvasom az eskü szövegét, szíveskedjék utánam mondani, majd végül meggyőződése szerint 
tegye hozzá: „Isten engem úgy segéljen!” 
 
Kispál László: „Én, Kispál László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Komló Város fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom.” 
Isten engem úgy segéljen! 
 
Polics József: Gratulálok! Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tegye meg a javaslatát az 
alpolgármester bérére és költségtérítésére vonatkozóan. 
 
Dr.Barbarics Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! Valóban jó néhány hónap után találkozunk. Új 
helyzet állt elő, amelyet még tetézett az is, hogy gyakorlatilag túlnyomórészt új tagokból álló testület 
működik. Mi, régi képviselők sem igazán találkoztunk ilyen helyzettel, mellyel nem könnyű 
megbirkózni. Ahogy polgármester úr is említette a város lakossága valóban példamutatóan járt el 
ezen időszak alatt. Valamennyi képviselő is megfelelő módon tette a dolgát, akár a segítő szándék 
vezette, akár a közjóért ténykedve, akár pedig a saját területén, feladatát ellátva. Én is köszönöm 
mindenkinek, hogy ilyen módon helyt tudtunk állni ebben az időszakban. Alpolgármester úrnak 
pedig gratulálok a bizottság nevében is, továbbiakban pedig jó és sikeres munkát kívánok a 
ténykedéséhez.  
Az Jogi, Ügyrendi és a Közbeszerzési Bizottság az alpolgármester tiszteletdíját a törvény által 
biztosított maximális összegben állapította meg. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi megbízatású 
polgármester illetményének, ami 349.000 Ft a 90%-a állapítható meg, ez pedig 314.100 forint, a 
költségtérítése pedig ennek a 11 %-a, amely összegszerűen 47.115 Ft.  
 
Polics József: Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás? 
  
Bareithné Benke Nikolett: Én is szeretnék gratulálni Kispál László alpolgármester úrnak, jó munkát 
kívánok a továbbiakban. Engedjék meg, hogy megjegyezzem, nem meglepetés számunkra ez az 
összeg, kicsit érzem benne a kettős mércét. (Mert akkor, amikor tudtuk, hogy kit fog polgármester 
javasolni a saját képviselői közül, akkor a legminimálisabb összeget mondtuk. Most, hogy a saját 
emberünk kerül ebbe a pozícióba most már is a maximumra törekszünk.) Engedjék meg, hogy egy 
javaslatot tegyek. Nálunk, amikor a társadalmi alpolgármester lépett az én helyembe, 
helyettesítésemre, akkor ő 200.000 Ft-ért látta el a feladatát. Javasoljuk ezt megfontolni, hogy esetleg 
Önök is ezt tegyék most.  
 
Polics József: A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottságnak van egy javaslata, plusz van egy 
módosító javaslat is, megértem mindkettőt. Elég furcsán nézne ki, ha a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság kevesebbet javasolna, mint a jelenleg érvényben lévő tiszteletdíjak.  
 
Először szavazzunk a módosító javaslatról, majd a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság 
javaslatáról. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 igen, 7 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett nem fogadott el. 
 
Ezután szavazásra bocsátotta a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottság javaslatát az alpolgármester 
illetményére és költségtérítésére vonatkozóan, melyet a Képviselő-testület 7 igen, 5 nem szavazattal, 
0 tartózkodás mellett elfogadott.   
 
Majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 4. pontját, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 



134/2020. (VI.25.) sz. határozat 
 

Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság előterjesztése, véleménye alapján - megtárgyalta az 
„Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás” tárgyú előterjesztést. 

 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) sz. önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése alapján 
a képviselő-testület tagjai közül Kispál Lászlót társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
megválasztja. 

 
2. A képviselő-testület a tagjai közül választott alpolgármester tiszteletdíját 314.100,-Ft-ban 

állapítja meg. 
 

3. A képviselő-testület a tagjai közül választott alpolgármester költségtérítését 47.115,- Ft-ban 
állapítja meg. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő rendes 
képviselő-testületi ülésen terjessze elő a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosítását, melynek alapján 
a képviselő-testület a tagjai közül megválasztott egy fő társadalmi megbízatású 
alpolgármester választása mellett működik. 

 
2. sz. napirend 

 
Tájékoztatás a Sportközpont felújításával kapcsolatban felmerült pótigényről 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A határozati javaslat kiosztásra került. Megkérem a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Jurinovits Miklós : A bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Polics József: Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Az előterjesztés az ülésen került elénk. Jelezném, jó lenne,ha a jövőben egy 
kis időt hagynának minden képviselőnek. Az előterjesztéssel kapcsolatban pedig szeretném 
megjegyezni, hogy legalább tájékoztatást szeretnénk kapni a pótköltségekkel kapcsolatban vagy 
pótmunkára vonatkozóan, hogy miért van rá szükség, mire kell. Ne várjuk el a képviselőktől azt, hogy 
kapnak egy számot meg egy százalékos arányt és szavazzanak. Annyiban tiszteljük meg egymást, 
hogy legalább ennek a tartalmáról valamifajta tájékoztatást kapunk.  
 
Polics József: További kérdés, vélemény van-e?  
 
Én hozzáfűzném, hogy mindig az élet írja a forgatókönyvet. Valamikor tavaly még a választások előtt 
dőlt el, hogy ez a beruházás egyáltalán elindulhat Komlón. Utána is egy nagy huzavona volt és 
pillanatok alatt kellett dönteni, hogy elfogadjuk-e a 70%-os támogatást. Ez egy a háromoldalú 
megállapodás, amelyet a testület jóváhagyott, erről a beruházásról szól. Most ugyanez a helyzet, 
megjött a szerződés tegnap azzal, hogy van pár napom, hogy aláírjam, és megoldjam. A 
forgatókönyvet nem mi írjuk, de a felvetés ilyen szempontból jogos. Az ajtóm nyitva áll mindenki 
előtt, ha bármilyen felvilágosításra van szükség. 
Ennek a beruházásnak az indítása se volt könnyű, hiszen március 16-án indítottuk, úgyhogy 11-én 
hirdették ki a veszélyhelyzetet és mindenki azt akarta - rajtam kívül -, hogy ez a beruházás ne induljon 
el. De amikor elkezdtük a munkát kiderült az első bontások után, hogy a burkolat alatti rétegek nem 



olyanok, mint ahogy gondoltuk. Hiszen ez a csarnok 35 évvel ezelőtt épült, amikor még nem ezek a 
kiváló aljzatkiegyenlítők, hanem még ágyazatba rakták és a teljes ágyazatot ki kell cserélni. Ennek a 
költsége szerepel itt, amelyből nincs 400000 Ft + áfa, amely Komló Város Önkormányzatát, vagy a 
vagyonkezelőt terheli. Ez egy több mint 70.000.000,-Ft+ ÁFÁ-s beruházásnál a pótmunka tartalma. 
Ez a menetrendje pedig kifogásolni valót hagyhat maga után, de bízom abban, hogy az 
elkövetkezendő időszakban a párbeszéd és az információáramlás jobb lesz.  
 
Dr. Barbarics Ildikó:  A párbeszéddel semmi gond nincs, most került elénk az anyag, képviselői 
érdeklődés és kíváncsiság volt benne.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

135/2020. (VI.25.) sz. határozata 
 

  Tájékoztatás a Sportközpont felújításával kapcsolatban felmerült pótigényről 
 

A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Tájékoztatás a Sportközpont felújításával kapcsolatban 
felmerült pótigényről című előterjesztést. 
 
 
1. A képviselő-testület tudomásul veszi a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nek mint a Sportközpont 

vagyonkezelőjének a tulajdonos önkormányzat számára adott azon tájékoztatását, mely szerint a 
Sportközpont felújításával kapcsolatban összesen 1.211.889,-Ft+ÁFA pótmunkaigény merült 
fel. A pótigény 30%-át mint önerőt az ingatlan vagyonkezelőjének kell teljesítenie, míg a 
fennmaradó 70% támogatásból kerül kifizetésre. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a 30% önerő 
megfizetését teljes összegben saját forrásból vállalja. 

  
 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 

   Mayerhoff Attila, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságának elnöke 
 

3. sz. napirend 
 
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági Bizottság tárgyalta.  
 
Jurinovits Miklós: A bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra ajánlja 
 
Polics József: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e valaki véleményt 
nyilvánítani?  

Annyit fűznék hozzá, hogy a nézők is tudják, valójában ez az a pályázat, ami 5. alkalommal kerül 
kiírásra, és eddig hála isten Komló mind az ötöt megnyerte. Egyenes folytatása reményeink szerint 
vagy az ígéretek szerint július 6-án egy kezdődő Berek utca folytatásának. Szeretnénk, ha 5 év alatt 
megtennénk a 8-as nagy kört, hogy Berek utca, Alkotmány utca, Attila utca, Irinyi utca és ezen a 
szakaszon elvégezzünk egy komplett útfelújítást, továbbá egy pici járda felújítást is. Még egy pozitív 
eleme van ennek, és nagyon remélem, hogy nyerni fogunk, hogy az eddigi 30.000.000 forint + 
15%-os önrész az 40.000.000 forintra változott és a 15% az továbbra is megmaradt. Képviselő 
asszonnyal ezeket a területeket előtte már végig végigjártuk, bízom a pályázat sikerében. 

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 



egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  

136/2020. (VI.25.) sz. határozat 
 

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló  
fejlesztések támogatására 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
tárgyú előterjesztést. 

1. A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra történő pályázat benyújtását 
határozza el: 
 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél: 

- a Szilvási útnak (3642 hrsz) a Táncsics Mihály utca becsatlakozásától az Alkotmány 
utcáig tartó szakaszának és a hozzátartozó járdaszakasznak a felújítása az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerint, valamint 

- az Alkotmány utca (3771 hrsz) alsó szakaszának felújítása az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint. 

 
A képviselő-testület Szilvási út és Alkotmány utca egymással összefüggő szakaszainak 
felújításához 40.000.000,- Ft támogatás igénylése mellett 7.060.000,- Ft saját forrást 
biztosít a 2021. évi költségvetés terhére. 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzatokat a 2021. évi költségvetés 
összeállítása során vegye figyelembe. 

Határid ő:   2021. február 15.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre 
történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.
  

 
Határid ő: 2020. június 26. 
Felelős:  Polics József polgármester  

 
4. sz. napirend 

2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polilcs József: A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, továbbá a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság tárgyalta az előterjesztést.   
 
Dr. Barbarics Ildikó:  a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság egyhangúlag támogatja a 
határozati javaslatot.  
 
Jurinovits Miklós:  A Pénzügyi, gazdasági és ellenőrzési bizottság egyhangúlag támogatja a 
határozati javaslatot. 

Polics József: Örvendetes, hogy az elmúlt időszak költségvetési átvezetéseinek köszönhetően a 
rendkívüli önkormányzati támogatási igény egy picit csökkent. 



Kérdés, véleménynyilvánítás igény, hozzászólás van-e 

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület minősített 
többséggel 12 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet hozta: 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2020. (VI.26.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 
 
A KOMLÓ VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK 
RENDJÉRŐL SZÓLÓ 15/2020. (III.13.)  SZÁMÚ RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2020. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. 
§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„(1) A város 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak 

főösszegek mellett:        
  a./ bevétel főösszege:  6.710.142.999 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  7.109.628.067 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):     399.485.068 Ft   
         
(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési 

célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbi 
főösszegek mellett: 

         
  a./ bevétel főösszege:  1.872.926.123 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  2.272.411.191 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):     399.485.068 Ft   
         
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi 

főösszegek mellett:        
         
  a./ bevétel főösszege:  4.837.216.876 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  4.837.216.876 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):            0 Ft   
         
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok:

        
  1 személyi jellegű kiadások:            1.478.247.885 Ft 
  2 munkaadókat terhelő járulékok:   266.477.696 Ft 
  3 dologi jellegű kiadások:            1.336.030.064 Ft 
  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás          2.233.699.191 Ft 
  5 speciális támogatások             0 Ft 
  6 egyéb kiadások:             1.795.173.231 Ft 



  7 költségvetési létszámkeretet: 296 főben állapítja meg. 
  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 250 főben állapítja 
  meg.  „    
 

2. § 
 

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„6. § 
         
(1) A költségvetés tartaléka 867.408.470 Ft-, melyből:     
         
  működési általános tartalék:             0  Ft  
  működési tartalék:       867.408.470  Ft  
      ebből EU-s pályázatok kapcsán  

2021-re átviendő maradvány:      479.672.706 Ft 
 

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 990.509 Ft tartalék előirányzat felhasználására 
felhatalmazza a polgármestert. „      

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Komló, 2020. június 25. 
 
 
 
dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 
 

5. sz. napirend 

Felszabadított költségvetési elhatárolások pótlása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság tárgyalta. 
 
Jurinovits Miklós: A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Polics József: Van-e hozzászólás, kérdés, vélemény, észrevétel? 

Dr. Barbarics Ildikó:  Az előterjesztéssel kapcsolatban első olvasásra hiányoltam belőle a 
módosító határozatok számát, illetve az sincs benne, hogy a szeptember 30-i időpont - ami 
módosított időpont lesz most -, melyik időpontról került módosításra. Irodavezető úrral 
egyeztettünk és valóban a határozati javaslat 1. pontja kimondja azt, hogy valamennyi az 
57/2020-as számú határozatot módosító határozatra vonatkozik ez a határidő módosítás. Az 
előterjesztés szövegét pedig nem igazán szoktuk módosítani, csak talán az átláthatóság érdekében. 
Számomra az úgy elfogadhatóbb lett volna, ha benne vannak azok a tételek, illetve számok, amik 
korábban, így annak már utána tudunk nézni, amik módosításra kerültek, illetve a módosítás 
időpontja is. Tudom, hogy ezeket az anyagokat korábban megkaptuk, utána is néztem honlapunkon, 
de ha kapunk egy ilyen komplex anyagot egyszerűbb lett volna, én ezt egy kicsit hiányoltam belőle, 
de egyébként az előterjesztést a bizottság támogatja.  
 
Polics József: Valójában picit többről van szó ebben az előterjesztésben, mert az először 
288.000.000-val zárolt felfüggesztett pénzekből miután fel lett szabadítva a Városgondnokság, 



kézilabda, KBSK részére (ezek 2-3 időpontban lettek felszabadítva a veszélyhelyzet alatt) mindig 
magamnak-magunknak adtunk egy korrekciós határidőt. Az egyik volt június 5. és az utolsó 
határidő pedig pont ma járna le. Már a veszélyhelyzet ideje alatt elindítottam ezt az előterjesztést, 
akkor nem volt még ilyen széles tartalmú. Örömmel tölt el, hogy a bizottság és a frakció is 
támogatja. Ebben az előterjesztésben az is benne van, hogy csak bányásznapi rendezvény és 
Borbála napi nagy rendezvény lesz megtartva. A bányásznapi rendezvény maximum, ha nem 
nyerne a NEÁ-s pályázatunk, akkor az 3.000.000 forint lesz, tehát egy csomó rendezvényünk, egy 
csomó ehhez kapcsolódó reprezentációs költségünk is visszafogásra kerül már ezen határozatnak is 
köszönhetően. A Bányásznap meg lesz tartva, ha nem jön közbe valami nagyobb veszély a 
járványból adódóan. Tehát úgy készülünk, hogy az eredetileg tervezett időpontban a Bányásznap 
megrendezésre kerül, egy 3 napos, színvonalas rendezvénysorozat ugyanazon a helyszínen, ahol 
eddig volt és tűzijáték is lesz.  

További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt.  

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

137/2020. (VI.25.) sz. határozat 
 

Felszabadított költségvetési elhatárolások pótlása 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a feloldott előirányzat-felfüggesztések 
visszapótlásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. Valamennyi a veszélyhelyzet alatt a polgármester által átruházott hatáskörben meghozott a 

költségvetési kiadások felfüggesztése tárgyú 57/2020. (IV.17.) sz. határozatban szereplő 
előirányzat felfüggesztés módosításáról szóló döntés feloldás visszapótlására vonatkozó 
rendelkezésének határideje 2020. szeptember 30-ra módosul. 

 
 Határidő: 2020. szeptember 30. 
 Felelős: Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
2. A Komlói Napok és Bányásznap, valamint a Borbála Napi rendezvények kivételével 

 törlésre kerül a rendezvénytervből minden tárgy évi rendezvény, kivéve azokat, melyek 100 
%-ban pályázati bevétel és/vagy kötött maradvány terhére finanszírozottak.  
Zárolni kell valamennyi törölt rendezvény minden kiadási előirányzatát, beleértve a 
reprezentációs kiadásokat tartalmazó személyi jellegű és járulék előirányzatokat is az 
önkormányzat költségvetésében.  

 
3. A Komlói Napok és Bányásznap rendezvényeire betervezett előirányzatot részlegesen 

 zárolni kell azzal, hogy annak lebonyolítására csak a Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény költségvetésébe betervezett 
bruttó 3.000.000,-Ft összegű dologi előirányzat és az önkormányzat költségvetésébe 
betervezett 1.000.000,-Ft személyi jellegű juttatás és járuléka (reprezentáció), valamint a 
tűzijátékra már szerződéssel lekötött dologi jellegű előirányzat kerülhet felhasználásra.  Ez e 
feletti előirányzatok számbavételéről és zárolásáról a képviselő-testület utólagos tájékoztatása 
mellett gondoskodni kell. 

 
 
 Határidő: 2020. július 31. 
 Felelős: Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 



   Schaff Anikó intézményvezető 
 

6. sz. napirend 

„KBSK 100” alszámla 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A veszélyhelyzet ideje alatt egy kis adminisztrációs hibába csúsztunk, ezt próbáljuk 
most rendbe tenni, törvényessé tenni. A Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. 

Jurinovits Miklós:  A Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági bizottság a határozati javaslatot 6 igen 
szavazat mellett, egyhangúlag támogatja 
 
Polics József: 2022-ben ünnepli a KBSK megalakulásának 100. évfordulóját, és erre való felkészülés 
jegyében - a korábban már a Képviselő-testület által létrehozott ad-hoc bizottság véleményének 
figyelembevételével - nyitunk alszámlát. Az elkövetkezendő 2 évben mindenkitől várjuk a 
támogatását, segítséget, magánszemélyektől, cégektől. Szeretnénk méltó módon megemlékezni, 
megünnepelni ezt a kerek évfordulót. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

138/2020. (VI.25.) sz. határozata 
 

„KBSK100” alszámla 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével - megtárgyalta a „KBSK100” megnevezésű 
önkormányzati alszámlával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a „KBSK100” megnevezésű önkormányzati alszámla megnyitását utólagosan 
jóváhagyja. 
 
Polics József: A következő testületi ülés július 16-án lesz a nyári szünet előtt. Nyáron, ahogy az 
elmúlt években, évtizedekben mindig csak akkor tartottunk testületi ülést, ha valamilyen rendkívüli 
helyzet van, és ilyen pedig mindig volt. Remélem majd akkor is tudjuk biztosítani a 
határozatképességet. Mielőtt bezárnám a testületi ülést Kispál László alpolgármester úrnak adom 
meg a szót, és amíg a vendégek kivonulnak addig szünetet rendelek el. Utána pedig informális 
testületi üléssel folytatjuk munkánkat. 
 
Kispál László: Az elmúlt pár hónapban ellátva a nyert körzetemben feladataimat, mint minden 
képviselő megtettem, amit a lakosság elvár. Szeretném bizonyítani, hogy egy jelentős csapat 
tagjaként a sokéves tapasztalat próbálja majd helyre tenni azt a tekintélyromboló magatartást, amit 
bizonyos feladatok ellátásában tapasztalat hiányában korábban megtettek egyesek. Ezt helyre kell 
állítani, e feladat ellátását merem vállalni. Szeretném, hogy a házban mosoly lenne újra a folyosókon, 
irodákban is. Vannak ötleteim, ha a többség megadja hozzá a támogatást.  
Az előbb döntöttünk egy számla nyitásáról, mert meg szeretném kímélni, a testületet attól a több 
milliós kiadástól, ami egy méltó százéves KBSK megünneplését hozza magával. Ez pénzgyűjtéssel 
jár, majd a tekintély latba vételével, ennek a feltöltése a mi feladatunk lesz. Lesz, amit hozunk és van, 
amit viszünk, a tiszteletdíj az visz, az ötlet a munka, az hoz. Higgyék el, ha azt érzem, hogy nincs 
tekintély, akkor nem akarom betölteni ezt a pozíciót. Ha helyre akarom állítani azt a tekintélyt, amit 
romboltak az elmúlt ciklusokban, akkor erre vállaltam feladatot. Mosollyal, jókedvvel, de veletek 
együtt. Köszönöm szépen a hozzáállást, 105.000 forintért nem tekintélyt romboltam. 8 órakor 
munkahelyemen kezdtem a munkát és ha kellett utána még ballagáson vettem részt, nem romboltam 
tekintélyt, nem a pénz számított. Az számított, hogy ott legyünk, tegyük a dolgunkat. Mosollyal, 



jókedvvel növeljük a tekintélyét a Városházának. Ezen feladatok ellátására és gazdasági egyéb 
feladatok ellátására, többségi akarattal igyekszünk, hogy takarékos, jól működő várost tudjunk 
magunk mögött. Köszönöm még egyszer ezt a 11 szavazatot és köszönöm a hozzászólásokat!  
 
Polics József: Úgy gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy én csak az elvégzett munkában hiszek, 
és ebben hittem mindig is. Remélem lesznek követők, akkor tovább fog fejlődni a városunk. 
   
A testületi ülést 16 óra 12 perckor bezárom.  

K.m.f. 
 
 
  dr. Vaskó Ernő         Polics József 
 címzetes főjegyző         polgármester 


