
  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 16-i rendkívüli 
üléséről 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Polics József: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 
rendkívüli testületi ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 12 fős testületből 11-en 
jelen vagyunk. Bareithné Benke Nikolett írásban jelezte, hogy családi okok miatt nem tud 
részt venni a mai testületi ülésen, távolléte igazolt. Az ülést 15 óra 03 perckor megnyitom. A 
jegyzőkönyv rögzítése hangszalagon és gyors írással történik. Az előterjesztések és a 
határozati javaslatok kiküldésre, illetve kiosztásra kerültek. 
 
Néhány módosításra teszek javaslatot. Egyelőre nem látom, hogy megérkezett volna Orbán 
Irén könyvvizsgáló a 2019 évi költségvetési zárszámadás napirendhez, ezt javasoltam volna 1. 
sz. napirendként tárgyalni. Javaslom, ahogy megérkezik, az éppen záródó napirendi pont után 
kerüljön sor e napirendi pont tárgyalására. Akkor 1. sz. napirendi pontként javaslom a 
„Volánbusz Közlekedési Zrt. 2019 évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval 
kötendő megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést tárgyalni. Ezt követően a „Pályázat a 
helyi közösségi közlekedés támogatására” című előterjesztést. Közben megérkezett Orbán 
Irén könyvvizsgáló asszony, ebben az esetben javaslom 1. sz. napirendi pontként a 
zárszámadást, 2. sz. napirendi pontként a Volán beszámolót, 3. sz. napirendi pontként pedig  
A helyi közösségi közlekedés támogatása előterjesztéseket tárgyalni. 
Dr. Barbarics Ildikó képviselő asszony önálló képviselői indítványt nyújtott be, melyben 
indítványozta a Komló város 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
15/2020. (III.13) rendelet módosításának napirendre vételét. Amennyiben a testület ezt 
napirendre veszi, úgy 5. sz. napirendi pontként tárgyaljuk, erről javaslom most szavazzunk! 
Aki egyetért azzal, hogy dr. Barbarics Ildikó indítványa napirendre kerüljön, kézfeltartással 
jelezze! Én nem támogatom. Szavazás: 7 igen, 4 nem szavazat mellett napirendre vesszük, 
tehát 5-ös számú napirendi pontként tárgyalja a testület. 
Új, 8. sz. napirendi pontként javaslom felvenni és tárgyalni a „Döntés a Közösségek Háza 
Színház és Hangversenyterem elnevezésének megváltoztatásáról, valamint az intézmény 
alapító okiratának elfogadásáról” című előterjesztést, 9. sz. .napirendi pontként javaslom 
felvenni és tárgyalni „Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet elfogadása” 
című előterjesztést.  
 
A meghívóban is jeleztük már, hogy az önkormányzati törvény alapján zárt ülésen kell 
tárgyalni a 2020. évi II. féléves kitüntetési javaslatokat. Kérem, aki egyetért, hogy ez zárt 
ülésen legyen tárgyalva, kézfeltartással jelezze. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pont zárt ülésen történő 
megtárgyalását. 
 
Most kérem, szavazzunk az 1.,2.,3. sz. napirendi pontok módosításáról, továbbá az új 8.,9. sz. 
napirendi pontokról! Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta. 
Kérem, most szavazzunk a napirendi pontokról a módosításokkal együtt, egyben. Kérem, aki 
egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított 
napirendi pontokat. 



 
Természetesen a napirendi pontok sorrendje ennek okán a meghívóban szerepeltettekhez 
képest változik. 
 
Egy-két információt szeretnék megosztani, még mielőtt megkezdjük az érdemi munkát, 
illetve a kiosztott anyagokhoz kapcsolódóan. 
Amikor az önkormányzat költségvetését tárgyaltuk, akkor már jeleztük és figyelmeztettünk 
mindenkit arra, hogy a nyári időszak finanszírozása az önkormányzatnál minden évben 
nehézségbe ütközik. Ezt a helyzetet nem javította a koronavírus helyzet. Éppen ezért, a 
likviditás fenntartása érdekében a KÖT frakcióvezetőjével, továbbá alpolgármester úrral 
egyeztettem, mielőtt kiadtam azt az utasítást, hogy a 118 millió forintos keretünkből - ami 
céltartalékba van helyezve - a szükséges mértékű források úgymond „kölcsön” legyenek 
igénybe véve, annak érdekében, hogy az esedékes számláinkat ki tudjuk fizetni. Az ezzel 
kapcsolatos beszámolók, intézkedések, mint ahogy az összes többi ilyen dologgal kapcsolatos 
döntés a szeptember végi képviselő-testületi ülés előtt fog a képviselő-testület elé kerülni 
Arról is tájékoztatom ennek kapcsán a testületet, hogy a kormányzati döntéseknek 
megfelelően az elmúlt napokban nem beruházáshoz, hanem működéshez kapcsolódó 
pluszforrások is érkeztek.  
A testületi üléshez kiosztásra kerültek a következő anyagok: 3.) sz. napirendhez kiegészítő 
határozati javaslat, a 4.), 5.) számú napirendhez Barbarics Ildikó indítványa, illetve módosító 
javaslata, a 6.) sz. napirendhez a könyvvizsgálói vélemény, a 18.) sz. napirendhez egy 
kiegészítő határozati javaslat és 26.) sz. napirendhez pedig Geisz és Társa Bt. kérelmező 
benyújtott kérelme. Reményeim szerint mindenki 100%-os információ birtokában van és 
elkezdhetjük az érdemi munkát.  
 

1. sz. napirend 
 

2019. évi zárszámadási rendelettervezet 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Orbán Irén könyvvizsgáló asszonyt 
és Tompa Árpád urat, akik több évtizede segítik munkánkat. Kiosztásra került a 
könyvvizsgálói vélemény, illetve interneten keresztül már korábban megküldésre került. 
Ennek figyelembevételével tárgyalta az előterjesztést mindhárom bizottság a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán 
bizottság is. Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény van-e? 
 
Vízhányó András: Elsősorban meg szeretném köszönni az adófizetőknek a befizetést, hisz 
valamennyinél ez a teljesítés jóval több volt, mint ami az előirányzatban szerepelt. A 
hitelállományunk 128.000.000 forint, mely beruházási hitel és nem működési hitel. 
Szeretném még elmondani, hogy városunk működését jól mutatja, hogy vagyonunk nő, 
szeretnénk, ha ez a tendencia a jövőben is folytatódna.  
 
Dr.Barbarics Ildikó: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt 
meghívott vendégünk, könyvvizsgáló asszony! Ahogy bizottsági ülésen is elmondtam, a 
zárszámadás anyaga megfelelő áttekintést biztosít a bevételek-kiadások tekintetében. A 
bizottság és a frakció is egyhangúan támogatja, elfogadásra javasolja.  
 



 
Polics József: Kíván-e valaki hozzászólni vagy kérdést feltenni?  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Polics József: Még a szavazás előtt szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, 
segítségét abban, hogy 2019 évben költségvetési oldalról is sikeres évet zártunk. Valóban, a 
könyvvizsgálói jelentés teljes részletességgel bemutatja az önkormányzat gazdálkodását. Jó 
lenne, ha ezt a szintet, ezt a tendenciát sok-sok éven keresztül tudnánk folytatni. A 
könyvvizsgálói jelentésből azt is kiolvashatjuk, hogy soha nem látott mértékű és az előző 
évekhez viszonyítva is nagyobb abszolútértékű beruházásokra került sor Komló városában, 
melynek köszönhetően Komló folyamatosan fejlődik, itt a Mecsek szívében. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 
minősített többséggel 11 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet hozta: 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2020. (VII.17.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 
.  

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍ TÉSÉRŐL 
 
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. § 
 
(1) Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési 
bevétele 8.335.591.282 Ft (eredeti előirányzata 8.319.200.122 Ft; módosított előirányzata 
8.612.899.565 Ft). 
 
(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadása 5.932.689.204 Ft (eredeti előirányzata 
8.319.200.122 Ft; módosított előirányzata 8.612.899.565 Ft). 
 
(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

2. § 
 
(1) Az Önkormányzat működési bevétele 5.633.262.195 Ft (eredeti előirányzata 
5.297.448.512 Ft; módosított előirányzata 5.363.241.243 Ft). 
 
(2)  Az Önkormányzat működési kiadása 3.782.612.614 Ft (eredeti előirányzata 
5.297.448.512 Ft; módosított előirányzata 5.363.241.243 Ft). 
 



(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 
 

3. § 
 
(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 2.702.329.087 Ft (eredeti előirányzata 
3.021.751.610 Ft; módosított előirányzata 3.249.658.322 Ft). 
 
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 2.150.076.590 Ft (eredeti előirányzata 
3.021.751.610 Ft; módosított előirányzata 3.249.658.322 Ft). 

 
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

4. § 
 
Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 
egyszerűsített beszámolót 2020. május 31-ig közzé kell tenni.  
 

5. § 
 

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási adatait az 5. számú melléklet 
tartalmazza. 

6. § 
 
A kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését a 6.1. számú melléklet 
(Komló Város Önkormányzat) és a 6/2. számú melléket (Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal) tartalmazza. 

7. § 
 

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 2.402.902.078 Ft, ezen belül 
működési célú maradványa 1.047.450.481 Ft, felhalmozási maradványa 1.355.451.597 Ft. 
(2) Az Önkormányzat 2019. évi maradványából 2.288.690.144 Ft kötelezettséggel terhelt. 
(3) Az Önkormányzat maradványának felhasználását a 9. számú melléklet tartalmazza 
 

8. § 
 

(1) A Képviselő-testület az intézményektől elvon 55.667.937 Ft szabad maradványt az 
alábbiak szerint: 
 

a.) GESZ intézménytől 12.487.431 Ft-ot; 
b.) Komló Városi Óvodától 666.142 Ft-ot; 
c.) Könyvtártól 96.613 Ft-ot, 
d.) Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyteremtől 20.745 Ft-ot; 
e.) Városgondnokságtól 21.724.132 Ft-ot; 
f.) Közös Önkormányzati Hivataltól 20.672.874 Ft-ot. 

 
 
 
 
 



9. § 
 
(1) A működési, fejlesztési bevételek és kiadások részletes adatait a 2-4. számú melléklet 
tartalmazza. 
(2) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként a 7. számú melléklet tartalmazza. 
(3) A több éves kötelezettségvállalás értékét a 8. számú melléklet tartalmazza. 
(4) Az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva a 10. számú 
melléklet tartalmazza. 
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú. melléklet tartalmazza. 
(6) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba 
adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 12. számú melléklet 
tartalmazza. 
(7) Az ingatlanvagyon összesítőt a 12/a. számú melléklet tartalmazza. 
(8) A részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek 
állományi értékét a 13-16. számú mellékletek tartalmazzák. 
(9) a kiküldött éves beszámolót a 17. számú melléklet tartalmazza. 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2020. július 16. 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő        Polics József  
címzetes főjegyző        polgármester 
 
 
Polics József: Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy Irénkének és Árpinak 
megköszönjem azt a munkát, amit a rendszerváltás óta Komló városáért tettek, segítettek 
annak érdekében, hogy a költségvetésünk mindig a szabályos mederben maradjon, 
kiemelkedő segítséget nyújtottak a pénzügyi iroda munkatársainak. Tették ezt azután is, 
miután már nem a városunkban tartózkodtak életvitelszerűen. Jó egészséget, minden jót 
kívánunk! 
 
Tompa Árpád: Köszönjük szépen! Nagyon sokat gondolunk Komlóra, amikor otthon 
nosztalgiázunk és beszélgetünk, hiszen az életünk nagy részét töltöttük ott. Bízunk a 
továbbiakban is a sikeres együttműködésben. 

 
2. sz. napirend 

 
Volánbusz Közlekedési Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 
szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Amrein István urat, a Volánbusz Zrt. képviseletében. 
Németh Tamás úr a mai testületi ülésre sajnos nem tudott eljönni, a tegnapi MÁV Volán 
bejelentés miatt teendői támadtak, viszont jó munkát kíván a mai testületi üléshez és 
„garanciáját adta” - nem tudom, hogy használhatom ezt a szót fejezte ki a vonatkozásban- , 
hogy az előterjesztésben szereplő dolgokat a Volánbusz Zrt.-nél aláírások megerősítésével is 
támogatni fogja.  



Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint az Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalta és mindkét bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Van-e frakció vélemény? Kérdés, hozzászólás? 
 
Vízhányó András:  Az egész támogatást vagyis a működését a REKI támogatásból 
finanszírozzuk, amit az állam nyújt nekünk, és ha ez nem lenne vagy nem ilyen mértékű lenne, 
akkor azt az önkormányzatnak saját forrásból kellene fizetnie. Már a 7. éve kapjuk 
folyamatosan és abban bízunk, hogy idén, továbbá a következő években is sikeresen 
megnyerjük ezt a pályázatot. 
 
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József: Bízunk abban, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó 
pályázatunk eredményes lesz. Ez csak akkor tud eredményes lenni, ha ma a testület által 
elfogadott megállapodást a Volánbusz Zrt. is aláírja. Amennyiben erre nem kerül sor és az 
augusztus végéig tervezett pályázat benyújtásakor nem tudjuk csatolni az aláírt 
megállapodást, akkor a teljes keret megállapodásunkat figyelembe véve, esély sincs arra, 
hogy Komló Város Önkormányzata pénzt fizessen a Volánbusz Zrt.-nek. Tehát ezt a 
megállapodást holnap aláírom, el fogjuk juttatni a nagy szervezet részére is kérjük, hogy 
minél előbb jusson vissza, mert július 31-ei állapotnak megfelelő kifizetetlen számlával 
tudunk a REKI pályázaton részt venni. Ma július 16. van, kérem, mindenki tegyen az ügy 
érdekében, mert csak akkor tudunk eredményesek lenni. Bízom benne, hogy sikerülni fog. 
A beszámoló 2019 évről szól és sajnos, a közlekedésre vonatkozó, a közlekedés 
igénybevételére és árbevételére vonatkozó adatok fokozatosan csökkennek, összességében 
175.000.000 Ft-os a tavalyi elszámolás. Az idei előleget figyelembe véve ekkora összegről 
beszélünk, ez a mi büdzsénkhez képest nagyon nagy. Ezt az alkalmat viszont kihasználom 
arra, hogy köszönetet mondjak a Volánbusz Zrt. mindazon dolgozói részére, akik segítettek 
abban, hogy el tudtuk indítani az őket és minket érintő egyik legnagyobb beruházásunkat az 
autóbusz pályaudvarnak a felújítási, teljes átépítési munkáit. Ebben sokszor kreativitás 
konstruktív hozzáállás kellett, mert pont ezen a szakaszon a Sportcsarnok mellett csőtörés 
volt. Úgy gondolom, hogy a gyors reagálású „hadtestben” partner volt a Volánbusz Zrt. e 
feladattal megbízott dolgozói csapata. Nem tudom garantálni, hogy jövő év végéig nem lesz 
szüksége ilyen helyzetek megoldására, de abban is, továbbra is ugyanilyen partnerséget 
kérek. 
A tegnapi kormánydöntés után egy kicsit elvagyok bizonytalanodva a Bányásznappal 
kapcsolatban, de ha azt a terveink szerint meg tudjuk valósítani, újabb nagyon nagy 
együttműködésre van szükség.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

139/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Volánbusz Közlekedési Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval 
kötendő megállapodás jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és 
Bizottság, valamint a Jogi ügyrendi és közbeszerzési Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Volánbusz Közlekedési Zrt. 2019. évi 



tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása” 
című napirendet. 
 
1.) A Képviselő-testület a Volánbusz Közlekedési Zrt. – mint a Déldunántúli Közlekedési 
Központ Zrt. jogutódja – által benyújtott 2019. évi közszolgáltatási tevékenységről szóló 
beszámolót szakmai szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból nem 
fogadja el, tekintettel arra, hogy a szolgáltató 2019. évi tevékenysége során keletkezett 
költségekből a Komló város közigazgatási területén felmerülő költségek szolgáltató 
elszámolási rendszere alapján egyértelműen és pontosan nem különíthetők el. 
 
2.) A Képviselő-testület az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetben 
foglaltakat elfogadja azzal, hogy a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi 
fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi 
költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A megállapodás II. 
3. pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2020. évi költségtérítési előleg fedezetét a 
fenti feltétel teljesülése esetén, a költségvetési rendelet 6.1. számú mellékletének „peres 
ügyekkel kapcsolatos tartalék” előirányzat terhére biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határid ő:  2020. július 31. 
Felelős:     Polics József polgármester 

 
3. sz. napirend 

 
Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ez a napirend szintén a Volánbusz Zrt. működéséhez kapcsolódik  A 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Egy olyan támogatásról van szó, ami jelenleg még nincs kiírva, de minden évben ebben az 
időszakban kiírásra került. Ha véletlenül július 31-ig – csak mondtam egy dátumot - kell 
beadnunk , akkor emiatt ne kelljen rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívnunk.  
 
Van-e frakcióvélemény? Kérdés, hozzászólási igény? 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal a testület elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

140/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslata figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására” című előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedés működtetéséhez 2019. évben 
134.000.000,-Ft összegű pénzeszközt adott át a Volánbusz Közlekedési Zrt. részére, 



melyből 120.000.000,-Ft az önkormányzatok rendkívüli működési támogatása 
pályázatból elnyert összeg, 14.000.000,-Ft pedig önkormányzati saját forrásból 
származó támogatás.  
A képviselő-testület ez alapján pályázat benyújtását határozza el vissza nem térítendő 
központi támogatás elnyerése érdekében.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati adatlapot a mellékleteivel együtt a 
pályázati kiírás előírásai szerint az igényelhető legmagasabb összegre nyújtsa be.  

 
Határid ő:  2020. szeptember 30.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződést az autóbusszal 

végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 6. §-a 
alapján lefolytatott pályázati eljárást követően kötötte meg a Pannon Volán Zrt-vel. 
A közszolgáltatási szerződés tekintetében a Pannon Volán Zrt. jogutódja 2014. 
december 31-i hatállyal a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. volt, mely 2019. 
szeptember 30. napjával beolvadt a Volánbusz Közlekedési Zrt-be. 

 
3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert támogatási összeget a 

vonatkozó rendeletben foglalt határidőre szolgáltató részére átadja.  
 

4. A képviselő-testület a helyi közforgalmú közlekedést 2020. január 1-től 2020. 
december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

 
4. sz. napirend 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A határozati javaslat kiosztásra került. Az előterjesztés mellékleteiben elírást 
észleltünk. Erre való tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 
1. sz. mellékletének, valamint 2. sz. mellékletének szövege azzal a kiegészítéssel helyes, hogy 
az SZMSZ 1. sz. melléklete III A.) 11. pontjában („pénzügyi kötelezettséggel nem járó 
pályázat benyújtásáról, szóló döntés, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja”), 
valamint a 12. pontjában („ pályázat benyújtásáról szóló döntés, ha az ahhoz szükséges önerő 
pénzeszköz átadásával külső szerv, illetve más szervezet által biztosított a rendelkezésre álló 
idő rövidsége indokolja”) foglalt a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságra átruházott 
döntési hatáskörök - az előterjesztés szövegében helyesen szerepeltek, csak a mellékletben  
nem kerültek átvezetésre - ezek az eddig a bizottságnál lévő hatáskörök polgármesteri 
hatáskörbe kerülnek. Emiatt kellett ezt pontosítanunk a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság már ezekkel a módosításokkal is javított mellékletekkel együtt tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. Széles egyeztetés előzte meg ezt a napirendi pontot is, és ennek 
eredményeképpen terjesztettem a Képviselő-testület elé. 
 
Van-e frakcióvélemény? 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  A frakció természetesen az előterjesztést egyhangúan támogatni 
kívánja. Magát az előterjesztést összefoglalva az SZMSZ mint téma elég széles kört ölel át.  
Gyakorlatilag 3 alapvető témakörről beszélhetünk, amely módosításra kerül ebben a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztésben. Az egyik az 



alpolgármester kérdése, miszerint egy társadalmi megbízatású képviselő alpolgármester 
marad a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a külsős alpolgármester kikerül, 
illetve a kizárólag a JÜK hatásköröket érintő kérdések, amik visszarendeződtek úgymond a 
polgármester átruházott hatáskörébe. Valóban ezzel a két hatáskörrel kiegészítve, ami tévesen 
maradt ki a mellékletből. A 3. kérdés, amely a határozati javaslatban szerepel a Gesztenyési 
Részönkormányzat összetételére vonatkozik. A KÖT részéről a részönkormányzatban Dr. 
Páll Gabriella képviselő asszony vett részt, aki lemondott erről a tisztségéről, ezért javasoljuk, 
hogy a határozati javaslat 2. pontjában meghatározottak szerint július 16. napjától a testület 
Hidegkuti Szabolcsot válassza meg a Gesztenyési Részönkormányzat tagjának Páll Gabriella 
helyett. Ezek azok a témák, amiket érint ez a változtatás, amelyet a frakció támogatni kíván. 
 
Polics József: Én kiegészíteném egy dologgal, mert arról nem esett szó, hogy, hogy május 
közepén, konszenzusos alapon - még a Covid időszakban - a bizottságok létszámára, a 
bizottsági tagokra született egy polgármesteri döntés. Ez is most átvezetésre kerül az 
SZMSZ-ben, ahol a Pénzügyi ellenőrzési és gazdasági bizottság létszáma 5 főről 7 főre 
változott, míg a Humán bizottságé 1 fővel nőtt, tehát 7 főről 8 főre emelkedett. Ez is 
átvezetésre kerül az SZMSZ-ben. Remélem, hogy most az SZMSZ egy ideig nyugvópontra 
jut.  
 
dr. Pál Gabriella: Csak egy pontosítást szeretnék tenni, a határozati javaslatban elírás történt, 
a lemondásom július 16-i hatállyal szólt és 14. van a javaslatban. 
 
Polics József: Köszönöm a pontosítást. Természetesen javítva lesz a dátum a határozati 
javaslatban.  
 
A polgármester javasolta, egyben szavazzanak a határozatra és a rendeletre, melyet a 
Képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadott:  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta a határozati 
javaslatot és a rendeletet és az alábbi határozatot hozta, valamint rendeletet alkotta:  
 

141/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „A képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása” című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy – a mellékletként csatolt nyilatkozatával - dr. 
Pál Gabriella a Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzatban betöltött 
képviselő tagi tisztségéről 2020. július 16. napjával lemondott.  
 

2. A Képviselő-testület a Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat 
képviselő tagjának 2020. július 16. napjától Hidegkuti Szabolcsot megválasztja. 

 
3. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati 

rendelet X. függeléke helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 
 



 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  

20/2020. (VII.17.) önkormányzati  
r e n d e l e t e 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 12/2019. (XII.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

   
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
A Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
SZMSZ) 9. § (1) bekezdése 7. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. az alpolgármester megválasztása, illetményének, tiszteletdíjának megállapítása” 
 

2. § 
Az SZMSZ 30. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szövegrész kerül:  
„a) Humán bizottság 8 fő, 
  b) Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 7 fő,”. 
 

3. § 
Az SZMSZ 36. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ a képviselő-testület tagjai közül. Az 
alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 
(2) Az alpolgármester önálló hatáskörrel nem rendelkezik, feladatát a polgármester 
irányításával látja el.  
(3) A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester teljes jogkörrel jogosult 
a polgármestert helyettesíteni. A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat 
(például: bizottsági döntés felfüggesztése, testületi ülés összehívása) csak e jogkörében 
gyakorolhatja.” 

4. § 
Hatályát veszti az SZMSZ 36. § (4) bekezdése. 

5. § 
Az SZMSZ 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

6. § 
Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 

7. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2020. július 16. 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 

 
 



5. sz. napirend 
 

Komló Város 2020. Évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. 
(III.13.) rendelet módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ez a napirendi pont frakcióvezető asszony önálló képviselői indítványa. A 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény van-e? 
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Természetesen ezt az előterjesztést is megtárgyaltam polgármester 
úrral, aki azonban napirendre vételét nem támogatta, így éltem az SZMSZ-ben biztosított 
jogomnál fogva, hogy mint képviselő előterjesztést teszek.  Ez az előterjesztés összefügg a 
következő napirendi ponttal, a „Képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet 
módosításával”.  
Arra figyelemmel, hogy a veszélyhelyzet alatt a polgármester úr által hozott döntések 
születtek, - melyek a Képviselő-testület nem működése okán biztosították a jogkörét – többek 
közt így került sor a képviselői tiszteletdíjak kifizetésének felfüggesztésére is, melynek 
azonnali hatályú megszüntetését indítványozom. Továbbá indítványozom, hogy a 
veszélyhelyzet kezdetétől március 17. napjától a mai napig a felfüggesztésre tekintettel ki 
nem fizetett képviselői tiszteletdíjak és járulékaiknak a szeptemberi költségvetési 
rendelet-módosításig történő átcsoportosítását a nem költségvetési szervek támogatása 
előirányzatba azzal, hogy ezen előirányzatban lévő összegek felhasználásáról döntsön az 
illetékes szerv. Ily módon gyakorlatilag a képviselői tiszteletdíjak megfelelő módon történő 
felhasználása történjen meg. Bár nem mi dönthettünk ennek sem a felfüggesztéséről, sem 
annak más részére történő akár odaítéléséről, akár felhasználásáról. Visszamenőleges 
döntésünk nincs,azt  sajnáljuk, hogy nem juthattunk el oda, hogy önállóan döntést hozzunk 
ebben a kérdésben, de a jövőre nézve viszont ezen összeg erejéig a nem költségvetési szervek 
előirányzatba átcsoportosításával rendelkezhetünk az összeg megfelelő módon történő 
felhasználásáról.  
 
További vélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
Polics József: Véleményem nem változott a kérdésben. Teljesen mindegy, hogy egyedül 
hoztam meg ezt a döntést, meghozhattam. Úgy gondolom, hogy ez Komló Város 
Önkormányzat és a város érdekét szolgálta. Nem támogatom a határozati javaslatot, nem 
értek egyet vele. 
 
A polgármester javaslatot tett arra, hogy a határozatra és a rendeletre egyben szavazzanak. A 
Képviselő-testület kézfeltartással elfogadta a javaslatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A Képviselő-testület minősített többséggel 7 igen szavazat és 4 nem szavazat mellett 
elfogadta a határozati javaslatot és rendeletet is, majd az alábbi határozatot hozta és 
rendeletet alkotta: 
 

142/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 
Komló Város 2020. évi költségvetéséről és végrehajtási rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) 

rendelet módosítása 
 
A képviselő-testület – a dr. Barbarics Ildikó képviselő előterjesztésében, a pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatának figyelembevételével – Komló Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló szóbeli 
előterjesztést megtárgyalta. 
 

1. A képviselő-testület egyetért, hogy a 2020. március 17. és 2020. július 16. között a 
felfüggesztés okán ki nem fizetett képviselői tiszteletdíj és járulékai előirányzat a 
szeptemberi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átcsoportosításra a nem 
költségvetési szervek támogatása előirányzatra.  

 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szeptemberi költségvetési rendelet 

módosításkor az előirányzat-változás átvezetéséről gondoskodjon.  
 

3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy fenti átcsoportosításból eredő előirányzat 
egyedi kérelem alapján kerüljön felhasználásra.  

 
 

Határid ő: 2020. szeptemberi rendes testületi ülés 
Felelős:  Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 21/2020. 
(VII.17.) önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 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 könyvvizsgáló 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A 7. § (25) bekezdését hatályon kívül helyezi. 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Komló, 2020. július 16.  
 
 
 
 
dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 
  
 

6. sz. napirend 
 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre, dr. Barbarics Ildikó frakcióvezető 
asszony módosító javaslata pedig kiosztásra került. Az eredeti határozati javaslatot sem a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság sem a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
nem támogatta. Frakcióvezető asszony módosító javaslatát mindkét bizottság támogatta. 
 
Frakcióvélemény van-e? 
 
dr. Barbarics Ildikó : A polgármester úr által beterjesztett javaslat is már egyfajta 
differenciálódást mutat a bizottságok között feladatukat, hatáskörüket tekintve, csakúgy mint 



az általunk korábban elfogadott rendelet is. A mostani módosítás követi ezt a tendenciát, van 
benne differenciálódás és ami lényeges az, hogy igyekszünk tekintettel lenni a költségvetési 
helyzetre, ugyanakkor differenciálni a feladatok ellátását illetően. A JÜK bizottság tagjainak 
a képviselői tiszteletdíja csökkentését indítványozzuk ebben a módosító indítványban. 
Összegszerűségét tekintve azt mondhatjuk, hogy ha a polgármester úr javaslatát vesszük 
pénzügyileg, illetve az általa beadott módosítást, akkor a társadalmi megbízású 
alpolgármester múltkori testületin elfogadott tiszteletdíját tekintve a polgármesteri 
javaslathoz képest majdhogynem azonos szinten állunk pénzügyileg. Én azt gondolom, hogy 
pénzügyileg nem rosszabb a mi előterjesztésünk. Ami lényeges természetesen - és ez a 
költségvetési rendelethez kapcsolódik, amiről már korábban döntöttünk -, hogy a KÖT 
frakció a tiszteletdíjak kifizetését indítványozza. A korábban sajnálatos módon 
elhangzottaktól eltérően, a képviselők továbbra is dolgoznak. A képviseleti demokráciának a 
megbecsülését jelenti, hogyha megbecsüljük a képviselőinket is többek között akár ilyen 
módon is. Úgy gondolom, hogy mindenki megbecsülésére szolgálhat ez a fajta 
rendeletmódosítás, amit előterjesztettem. Kérem, hogy a Tisztelt képviselő-testületet ezt 
támogassa. Nem utolsósorban figyelemmel voltunk a város költségvetési helyzetére.  
 
Polics József: Kíván-e még valaki véleményt nyilvánítani, hozzászólni? 
 
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
Polics József: A Covid alatt többször folytattunk egyeztetést és az SZMSZ módosításánál 
már elmondtam, hogy abban a bizottsági struktúrában és személyi összetételeiben eljutottunk 
a választási eredményeket és a demokratikus elveket tükröző állapotokig. De a tiszteletdíj úgy 
látom, hogy az első másodperctől kezdve egy vitatéma. Mindenki tudja, hogy a döntést Önök, 
a többség tudja meghozni. Nem vitatta senki azt, hogy valamilyen szinten a bizottsági 
létszámok helyretétele mellett rendezni kell a tiszteletdíjakat is. De az általam beterjesztett 
javaslat egy demokratikus, munkához igazodó tiszteletdíj rendszert állapított meg, minden 
szinten, bizottsági elnöki szinten, bizottsági tagsági szinten és részönkormányzati szinten, 
akkor is, hogyha egy részönkormányzatnak az elnöke valaki.  Ez az Önök által benyújtott 
módosító javaslatban nincs benne. A mai összetételében a képviselő-testület is bizottsági 
tagság 17 fő. Ez a korábbi ciklusban 22 fő volt. Ha én létszámarányos helyzet összehasonlítást 
végzek - akkor én egy közel 40 százalékos tiszteletdíj emelési javaslatot ezen demokratikus 
elvek mellett terjesztettem a testület elé. Az Önök javaslata ennek majdnem a duplája, 
majdnem 80%-os az előző létszámarányhoz viszonyítva. Akkor, amikor nem volt mindenki 
bizottsági tag tőlünk, akkor ahhoz képest most 65.000 forinttal kevesebbe fog kerülni az 
önkormányzatnak a tiszteletdíj adó nélkül. Minden forint számít, higgyék el. Én még Morber 
János elvtárs idejében kezdtem, több polgármestert kiszolgáltam. Most lehetőségem van 
szolgálni ezt a várost és nem véletlenül 2010-2014 között javasoltam saját csapatomnak, hogy 
4 évig ne vegyünk fel tiszteletdíjat. Én most Önöknek azt javasoltam az egyeztetés alkalmával, 
hogy legalább addig ne vegyük fel a tiszteletdíjat, amíg nem derülnek ki a Covid utáni 
költségvetés számai. De most mi felosztjuk márciustól idáig, újrarendezzük holnaptól az 
egészet. Önöknek legyen a lelke rajta! Én ezt továbbra sem tudom támogatni. A határozati 
javaslatról nincs értelme szavazni mert azt az előző napirend kapcsán kilőttük. Tehát a 
rendeletről szavazzunk minősített többséggel, én nem támogatom. 
 
 
 
 
 



Dr.Barbarics Ildikó:  Nagyon sajnálom, hogy majdnem ez a legnagyobb vitát kiváltó téma 
köztünk folyamatosan. Ezen már nagyon jó lenne tovább lendülni. Erről is egyeztettünk 
polgármester úrral természetesen nem értettünk egyet. Mindezt felvállaltam amellett, hogy 
tudtam, ennek ilyen-olyan visszhangjai lesznek. Állunk elébe természetesen, mint ahogy 
eddig is tettük. Nagyon sajnálom, hogy oda kell eljutni, hogy szégyen legyen a képviselőnek a 
tiszteletdíjról beszélni. Azt is elmondtam, polgármester úrnak, hogy a polgármesteri 
tiszteletdíj a törvény által garantált, amihez senki nem nyúl, senki nem vonhatja kétségbe, 
ugyanakkor tőlünk, képviselőktől elvárja azt, hogy támogassuk a költségvetés helyzetét. Vica 
versa ugyanezt nem látjuk. Tényleg szomorú vagyok, hogy egy szitokszó és lassan 
szégyellnivaló az a tény, hogy a képviselők tiszteletdíjban részesülnek és mindezt nem az 
elmúlt időszakhoz viszonyítjuk. Valóban nem ahhoz viszonyítjuk, 2010-ben én sem vettem 
fel a tiszteletdíjat, az akkori Fidesz többségben lévő testületnél kétség sem fért hozzá, hogy 
ezt elfogadják. Nem tudom a képviselőktől mennyire várta el polgármester úr ehhez képest a 
munkát, de én azt gondolom, hogy minden munkának van értéke és van becsülete, így a 
képviselői munkának is, ami adott esetben többek között így kerül kifejezésre. Mint mondtam 
az előzőekben is, hogy ezt a fajta képviseleti demokráciát is „ezzel becsüljük meg”. Minden 
forint számít. Azt gondolom, hogy rövid 7 hónapos képviselőségünk alatt, sajnos durván 3-4 
hónapot sem dolgoztunk a Covid megjelenése miatt, aztán a veszélyhelyzet feloldása óta 
mostanáig. A tevékenységüknek köszönhetően decemberben egyszer megtakarítottunk 
48.000.000 forintot és ami most is elmondható az a 140.000.000 forint, amit polgármester úr 
utánajárásának köszönhetően a város megkapott. Gyakorlatilag, ha a KÖT frakciója nem ágál 
az egyéb önrészt igénylő intézkedések ellen, akkor az a városi büdzséből került volna 
kifizetésre. Így viszont, mivel mi ezt nem támogattuk, polgármester úr pedig szerencsésen és 
jól tette a dolgát a 140.000.000,-Ft máshonnan ide került a városba. Ilyen szempontból 
elmondhatjuk, hogy jól működünk együtt, máris 188.000.000 Ft megtakarításról beszélünk. 
Én úgy gondolom, hogy ez a testület, a KÖT frakció teszi a dolgát. Nem vagyunk hajlandóak 
amiatt, hogy a tiszteletdíjról megfelelő módon és minőségben beszélünk szégyellni magunkat 
sem most, sem pedig a jövőben.  
 
Polics József: Érdekes megvilágításba lehet állítani dolgokat. Csak a pontosítás kedvéért én 
nem tiszteletdíjat kapok, hanem illetményt, napi 24 órás munkáért, a többit meg mi meg 
mindenki döntse el. Nem kívánok ezzel a kérdéssel többet foglalkozni, már elmondtam a 
véleményemet. Az pedig, hogy mennyi, a 140.000.000-ról majd a zárt ülés előtt szeretnék pár 
mondatos tájékoztatást adni. Én teszem a dolgomat, és örülök, ha ebben sokan vannak a 
segítségemre. 
 
Pálfi László: Valamennyire érintett vagyok, mivel a zobáki részönkormányzatnak én vagyok 
az elnöke. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy az elmúlt ciklusban, kb. 5 éve semmilyen 
tiszteletdíjat nem kaptunk, mégis ugyanolyan lelkesen végeztük a dolgunkat. Úgy gondolom, 
nem mindig a pénz számít, az embernek ezt szívvel-lélekkel kell csinálni, másképp nem lehet. 
Tiszteletdíj nélkül is el lehet látni a feladatot. Ha viszont jár a tiszteletdíj, akkor minden 
képviselőnek járjon, ez így demokratikus.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a Képviselő-testület 
minősített többséggel 7 igen, 4 nem szavazat ellett elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 
 
 



 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
22/2020. (VII. 17.) önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 13/2019. (XII. 5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 13/2019. (XII. 5.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a egy új, (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) A képviselőt, ha legalább egy állandó bizottság elnöke és legalább kettő településrészi 
önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 
160.000,- Ft, azaz összesen havi bruttó 185.000,- Ft tiszteletdíj illet meg.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 2. § korábbi (4)-(9) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„(5) A képviselőt, ha legalább kettő településrészi önkormányzat elnöke, vagy legalább kettő 
településrészi önkormányzat tagja és legalább kettő állandó bizottság tagja, az (1) 
bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 115.000,- Ft tiszteletdíj, azaz 
összesen havi bruttó 140.000.- Ft tiszteletdíj illeti meg. 
 
(6) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 25.000,- Ft. 
 
(7) A (2)-(5) bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
tagját az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 105.000,- Ft, azaz 
összesen havi bruttó 130.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg. 
 
(8) A (2)-(5) bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
elnökét az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 195.000,- Ft, azaz 
összesen havi bruttó 220.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg. 
 
(9) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság nem 
képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 75.000,- Ft. 
 
(10) A képviselő a (2)-(7) bekezdésekben megállapított alapdíjon felüli tiszteletdíj 
kiegészítések kizárólag egyikére, a magasabb díjtételt meghatározó tiszteletdíj kiegészítésre 
jogosult.” 

3. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 



Komló, 2020. július 16. 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 

 
7. sz. napirend 

 
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Van-e frakció vélemény, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Kíván-e valaki hozzászólni? 
 
Vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Éves ellenőrzési és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés” tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a melléklet szerinti éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentéseket Komló Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
2019. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

 
8. sz. napirend 

 
Döntés a Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem elnevezésének 
megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító okiratának elfogadásáról 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Köszöntöm Schaff Anikó intézményvezető asszonyt. Az előterjesztés pótlólag 
került kiküldésre, mivel az Emberi Erőforrások Minisztériumától akkor kaptuk meg a 
hozzájárulást. A Humán bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja. 
 
Van-e a az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény? 
 
Jégl Zoltán: A Humán bizottság tárgyalta ezt a napirendet, ott is elhangzott, hogy van egy 
törvényi kötelezettségünk, miszerint a Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem egy 
fajta törvényi besorolás szerint a művelődési központ kategóriába tartozik, ezt a nevében meg 



kell jeleníteni. Van még egy dolog, ami miatt az alapító okiratot is módosítani kellett, 
nemcsak a névváltozás, hanem, hogy a közalkalmazotti jogviszony 2020. november 1-jétől 
megváltozik munkaviszonnyá, és ez a fajta változtatás is azt az igényt vetítette elő, hogy az 
alapító okiratot módosítsuk. 
 
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Döntés a Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem elnevezésének 
megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító okiratának elfogadásáról 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Döntés a Közösségek Háza Színház-és 
Hangversenyterem elnevezésének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító 
okiratának elfogadásáról című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Komló Város Önkormányzat Közösségek 
Háza, Színház-és Hangversenyterem intézmény megnevezése – a vonatkozó 
jogszabályok alapján - 2020. november 1. napjával Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ megnevezésre módosuljon.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az 1. pontban rögzített változás 
szükség szerinti átvezetéséről gondoskodjon.  
 

Határid ő:  2020. november 1.  
Felelős:  Schaff Anikó intézményvezető 

 
 

3. A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és 
módosító okiratát – az előterjesztés 2. és 3. sz. melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alapító okirat 5.1. pontjának 
szövegezése a jogszabályi változásoknak megfelelően módosulhat. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat 5.1. pontjának 
szövegezését – utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a jogszabályi 
változásoknak megfelelően módosítsa.  
 

Határid ő:  2020. augusztus 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban rögzített változásokat 

a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé jelentse be.  
Határid ő:  2020. augusztus 30.  
Felelős:      Polics József polgármester 

          dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 



 
9. sz. napirend 

 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság, valamint a 
Human bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
minősített többséggel, 11 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  

23/2020. (VII. 17.) önkormányzati  
r e n d e l e t e 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZM ŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. 
§-ában írt felhatalmazás alapján, és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. 
(VII.9.) EMMI rendeletben foglaltakkal összhangban, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § 
(1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok 
alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint 
feladatellátásának formáját, módját és mértékét. További célja, hogy meghatározza a 
közművelődés szakmai és finanszírozási alapelveit.  

2. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) Jelen rendelet területi hatálya Komló Város Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.  

 
(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:  

a) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési feladatot ellátó intézményekre, 
valamint a közművelődési feladatot ellátó közgyűjteményi intézményre is,  
b) mindazokra a nem Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, 
társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra és magánszemélyekre is, 
amelyekkel az Önkormányzat – az 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 
közművelődési megállapodást köt, vagy akiket más hasonló módon támogat, 



c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe 
vevők körére. 

 
3. Az Önkormányzat közművelődési célkitűzései, a közművelődési feladatok 

ellátásának alapelvei 
 

3. § 
 

(1) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, nemre, 
korra, vallásra, politikai meggyőződére, nemzeti vagy társadalmi származásra való 
tekintet nélkül mindenkit megilletnek. Komló város polgárainak és közösségeinek joga, 
hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények 
szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat. 
 

(2) Az Önkormányzat közművelődési céljának tekinti:  
     a) a város kulturális értékeinek ismertté tételét, ezen belül a  

aa) helyi tudás,  
ab) helyi érzelem,  
ac) helyi információ fejlesztését;  

      b) a lakosság műveltségének, esztétikai szemléletének fejlesztését,  
c) a lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvnek, tehetségeinek 
gondozását, a kultúrák közötti kapcsolatok fenntartásának elősegítését.  

 
(3) Az Önkormányzat az e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa 

fenntartott közművelődési intézmények tevékenységével látja el, amelyek egyetlen 
vallási, világnézeti vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek. 
  

(4) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben 
meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, melyeket nem önkormányzati 
fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, illetve magánszemélyek végeznek. 

 
(5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a 

civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet 
végző gazdasági vállalkozások közreműködését. 

 
(6) Az Önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a város polgárai a közművelődési 

lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak. 
  
(7) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet nem választja el a kultúra más 

területeitől, sőt ezekkel való egységét képviseli. Támogatja a tudományos és művészeti 
tevékenységet, a helytörténeti munkákat és a közgyűjteményeket. 

  
(8) A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája a magyar kultúra szerves része. Ezért az 

Önkormányzat a kisebbségek kultúrájának megismertetésére, gyarapítására külön 
figyelmet fordít. 

 

 



 
4. Az önkormányzat közművelődési feladatai 

 
4. § 

 
(1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott közművelődési 

alapszolgáltatásokat látja el.  
 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatok felül további feladatának 
tekinti, a művelődési hagyományok, az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok 
tevékenységeire alapozva, a közművelődés sajátos eszközrendszerével történő segítését, 
így különösen:  
a) az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerő piaci képzések, a felnőttoktatás egyes 

formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében, 
b) az alap-, és a középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli közművelődési 

munkáját, művészeti csoportjainak, szakköreinek, hagyományápoló tevékenységét, 
c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,  
d) az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetését, tárgyi és 

szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának gondozását, különös 
tekintettel a cigány, a horvát és a német nemzetiségi kultúrára, 

e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét – különös 
tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, 
műhelyek tevékenységére, 

f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését, 
g) az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat. 

 
(3) Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti:  

a) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének (képességeik, 
készségeik fejlesztésének) és közösséggé formálódásának támogatását, 
szabadidejének és szünidejének hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek 
megteremtését, 

b) Komló város hagyományainak ápolását, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek 
védelmének erősítését, a városi polgári élet és életmód fejlesztését, 

c) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődését, 
d) a kimagasló értékeket képviselő programok és rendezvények, valamint a komlói 

fesztiválok, kiállítások, támogatását, kapcsolat kiépítését a testvérvárosok kulturális 
intézményeivel, egyesületeivel, valamint a komlói tudományos műhelyek 
támogatását,  

e) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, 
a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek 
átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a 
társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok 
megvalósítását.  

 
 
 
 



5. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei 
 

5. § 
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban saját fenntartású közművelődési 

és közgyűjteményi intézmények működtetésével végzi.  
6. § 

 
(1) Az Önkormányzat a városi hagyományokat is figyelembe véve az alábbi közművelődési 

és közgyűjteményi intézményeket működteti kötelező feladatként.  
(2) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ      

(7300 Komló, 48-as tér 1.) 
A közművelődési intézmény típusa: művelődési központ  
A közművelődési alapszolgáltatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 
helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 
A közművelődési intézmény telephelye: Színház (7300 Komló, 48-as tér 5.)  

 
(3)  Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
       (7300 Komló, Városház tér 1.)  

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
segíti a használókat a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az 
egész életen át tartó tanulás folyamatában; kulturális, közösségi, közművelődési 
rendezvényeket és egyéb programokat szervez, rendezvényeivel bekapcsolódik a város 
kulturális életébe; helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, amelyekkel 
elősegíti a város történetének, közművelődési kulturális, néprajzi hagyományainak, 
természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását. 

 
A könyvtár felhasználói részére biztosítja a művelődéshez, tanuláshoz, 
továbbtanuláshoz, a szakmai, a közéleti és társadalmi tájékozódáshoz, a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez szükséges könyvtári dokumentumokat.  

 
A muzeális gyűjtemény elvégzi a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 
gyűjteménygondozását, ennek keretében azok gyarapítását, nyilvántartását, 
állományvédelemi feladatait, tudományos feldolgozását és publikálását, valamint 
hozzáférhetővé tételét és digitalizálását.  

 
(4) Komló város kiemelt városi közművelődési és kulturális rendezvényei az alábbiak: 

a) Magyar Kultúra Hete, 
b) Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál, 
c) Európa Nap – Nemzetiségi Nap, 
d) Komlói Amatőr Színházi Találkozó – KASZT, 
e) Szent István Nap, 



f) Komlói Bányásznapok, 
g) Hét Domb Filmfesztivál, 
h) Borbála Hét, 
i) Adventi programsorozat. 
 

A kiemelt városi nagyrendezvényeken kívül a városban a nemzetiségi önkormányzatok, a 
civil szervezetek, az alapítványok, és a nevelési/oktatási intézmények szervezésében számos 
kulturális rendezvény és egyéb program valósul meg.  
 

7. § 
 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:  
a) a Baranya Megyei Önkormányzat által működtetett kulturális intézményekkel, 
b) a városban található nevelési/oktatási intézményekkel, 
c) nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, 
d) közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, 
e) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással és a társuláshoz tartozó 

tagönkormányzatokkal, 
f) kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, 
g) kulturális tevékenységet is végző civil szervezetekkel, 
h) egyházakkal, 
i) Komló városában működő nemzetiségi önkormányzatokkal, 
j) a Német Klubbal, 
k) a Komlói Fekete Láng Kulturális Központtal, 
l) a Zrínyi Klubbal. 

 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézményekkel és szervezetekkel az önkormányzati 

fenntartású intézmények által el nem látott feladatok teljesítése érdekében, az 
Önkormányzat közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot 
létesíthet. A közművelődési megállapodás megkötéséhez a képviselő-testület 
jóváhagyása szükséges. 

 
(3) Komló városában működő közösségi színterek:  

a) Mecsekjánosi Kultúrház,  
b) Mecsekfalui Kultúrház,   
c) Német Klub,  
d) Komlói Fekete Láng Kulturális Központ, 
e) Zrínyi Klub. 

 
8. § 

 
(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához az 

önkormányzati fenntartású közművelődési és kulturális intézmények elsősorban az 
alapító okiratukban rögzített közművelődési alapfeladatok teljesítésével járulnak hozzá. 
 

(2) Az önkormányzati fenntartású intézmények – az Önkormányzat éves költségvetésének 
elfogadását követő 30 napon belül – éves munkatervükben rögzítik konkrét feladataikat. 
A munkatervet a képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Önkormányzat 
képviselő-testületének szakmailag illetékes bizottsága hagyja jóvá. A közművelődési 
intézmények a munkaterv részeként Szolgáltatási tervet készítenek. 



 
(3) Az Önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények, valamint a közművelődési 

megállapodás alapján támogatásban részesülő civil és egyéb szervezetek a 
megállapodásban rögzített feladataik ellátásáról, évente tájékoztatják az Önkormányzat 
képviselő-testületének szakmailag illetékes bizottságát.  

 
6. A közművelődési feladatellátás finanszírozásának alapelvei 

 
9. § 

 
(1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő közművelődési intézmények – az alábbi 

felsorolásban rögzített – költségeinek fedezetét az állami és önkormányzati forrásokból 
az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja:  
a) az intézmények üzemeltetésének, az épületek működőképessége megőrzésének, 

műszaki és technikai feltételei korszerűsítésének költségeit, a mindenkori 
költségvetésben biztosítható kereteken belül, 

b) az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a 
jogszabályok alapján meghatározott és szükséges munkabérek fedezetét, a 
mindenkori költségvetési kereteken belül, 

c) az egyes kulturális rendezvények szervezéséhez szükséges szakmai munka 
költségeinek, a költségvetési rendeletben meghatározott részét. 

 
(2) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai a központi és a minisztériumi 

költségvetési támogatások, az érdekeltségnövelő minisztériumi pályázati, valamint az 
egyéb pályázati (uniós, hazai) pénzeszközök. További forrás a szolgáltatásokért szedett 
díj, valamint természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása. 
 

(3) A közművelődési feladat finanszírozását szolgálja a közművelődési intézménynek az 
Önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetése. Az Önkormányzat a 
közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves 
költségvetési rendeleteiben határozza meg.  
Az Önkormányzat költségvetésében – anyagi lehetőségeihez mérten - biztosítja a helyi 
közművelődési támogatásokról szóló pályázatok önrészét.  

 
7. Záró rendelkezések 

 
10. § 

 
(1) Ez a rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2019. (IV.26.) 

számú rendelete. 
 
Komló, 2020. július 16.  
 
 

dr. Vaskó Ernő  
címzetes főjegyző 

Polics József 
polgármester 

  
 



10. sz. napirend 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági 
elnök 2019-2020. évi prémiumfeladatai 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Berbás Hajnalka gazdasági igazgatót. Az előterjesztést 
a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági 
elnök 2019-2020. évi prémiumfeladatai 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi 
beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2019-2020. évi prémiumfeladatai 
című előterjesztést. 
 

1. Komló Város Önkormányzat, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényese 
elfogadja a társaság 2019. évi beszámolóját, annak mellékleteit és az üzleti jelentést. A 
2019. évi beszámolóban foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 
- A beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva. 
- Az eszközök és források egyező mérlegfőösszege 2.095.957 ezer Ft; az adózott 

eredmény 2.347 ezer Ft.  
- Az adózott eredmény eredménytartalékba kerül. 

 
Komló Város Önkormányzat egyetértőleg jóváhagyja a 2/2020. (V. 27.) sz. alapítói 
határozatot.  
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2020. évi gazdálkodásáról legkésőbb 
2021. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
2. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Mayerhoff Attila 

igazgatósági elnök 2019. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló 
beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2019. évi prémiumfeladatok 
100%-ban teljesültek, ezért a társaság igazgatósági elnökének 2019. évre kifizethető 
prémiumát a teljes prémium keret 100%-ának megfelelő összegben határozza meg. 
Komló Város Önkormányzat egyetértőleg jóváhagyja az igazgatósági elnök részére 
kifizethető prémium mértékéről szóló az 1/2020. (V. 27.) számú alapítói határozatot. 

 
3.    A Képviselő-testület 2020. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

részére az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki: 
 



1. Villamos energia értékesítési konstrukciók felmérése, a rendszerszintű 
szolgáltatásban való részvétel lehetőségeinek aktualizálása; a beérkező ajánlatok 
alapján javaslattétel (prémiumkeret: 50%) 
 2. A társaság kiserőművi összevont engedélyének és távhőtermelői működési 
engedélyének meghosszabbítására vonatkozó eljárás lefolytatása a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé; az engedélykérelmekhez szükséges 
műszaki, gazdasági dokumentációk összeállítása és benyújtása (prémiumkeret: 40%) 
3. Az üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység engedélyezésére vonatkozó 
határozatban szereplő nyomkövetési terv aktualizálása (prémiumkeret: 10%) 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a prémiumfeladatok kitűzéséről 

szóló alapítói határozat kibocsátására. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött 
prémiumfeladatok teljesítéséről a 2020. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 

 
   Határidő:  2021. június 30. 
   Felelős:  Polics József polgármester 
                       Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
Polics József: Szeretném megköszönni a Fűtőerőmű Zrt. vezetőinek és dolgozóinak azt a 
munkát, amit annak érdekében végeztek, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság ilyen „gazdasági eredményt” érjen el. Nagy biztonsággal biztosították egész évben a 
meleg víz szolgáltatást és a fűtést, továbbá az önkormányzatot azzal is segítik folyamatosan, 
hogy az általunk vagyonkezelésbe adott ingatlanok megfelelő állapotáról, állagáról mindig 
jól szervezetten gondoskodnak. 

 
11. sz. napirend 

 
Komlói Bányásznapok 2020. Évi rendezvényhez kapcsolódó döntések meghozatala 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Itt is tisztelettel köszöntöm Schaff Anikó intézményvezető asszonyt. Az 
előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Humán bizottság 
tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Az NKA pályázatunk sajnos nem nyert, tegnap kaptuk meg az értesítést. Ennél azt gondolom, 
hogy nagyobb gond a tegnapi kormányzati döntés. Jobb lett volna, ha most szerzünk tudomást 
a döntésről, és nem július 31-én. Akkor elkezdeni a Bányásznap szervezését nem lesz 
egyszerű feladat, még akkor sem, ha vannak lekötött dolgaink. Van több vállalkozó, ők is 
tisztában vannak vele, hogy az a keret-megállapodás, amit mi kötöttünk az vállalkozói alapú, 
azért egy kis idő kell arra, hogy ezt leszervezzük, és annak az egyik lába csak a mi és a 
minisztérium által biztosított források, a másikkal lába az a tevékenységéhez kapcsolódó 
bevételek. Javaslom, hogy ezzel a napirenddel és a Nem költségvetési szervekkel kapcsolatos 
napirenddel kapcsolatban is - a két napirend összefügg - hozzuk meg a döntéseinket és 
szerintem tovább kell folytatnunk az egyeztetéseket megvárva kormányülést. Amúgy is 
augusztus közepe környékén újra kell tartanunk egy rendkívüli testületi ülést, amikor már a az 
egyeztetések figyelembevételével, illetve a kormánydöntés ismeretében fogunk végleges 
döntést hozni. Én úgy gondolom ma nincs az az ember, aki olyan információval rendelkezem, 
hogy százszázalékos döntést hozzon.  



 
Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Dr.Barbarics Ildikó : Elhangzottak időpontok és az merült fel bennem, hogy - pont azért, 
mert ez nem egy kis rendezvény, még akkor is, ha csökkentett üzemmódban tervezzük - 
lehet-e azt körülbelül tudni, hogy mi az az utolsó időpont, amikor még mehet a szervezés? 
Nyilván, ha tegyük fel, augusztus 31-én megtudjuk, hogy mehet a rendezvény, akkor már 
nem fog menni. Van valami terv, hogy mi az, amikor még tudunk rá készülni, vagy le kell 
mondjunk róla? 
 
Polics József: Erre próbáltam a felvezetésemben utalni, hogy most már az idő rövidsége egy 
nagyon nagy kockázat. Nem az a kockázat, hogy jönnek-e a fellépők, hiszen azokkal van egy 
vis maiorra utaló megállapodás; vagy lesz-e tűzijáték, mert ott benne van a megállapodásban, 
amennyiben a vírussal kapcsolatban olyan döntés van, akkor nincs kifizetés. A vállalkozóval 
kell egyeztetnünk, akivel van egy 3-4 éves keret-megállapodásunk. Ki lesz az a vállalkozó, 
aki eljön, kiállít? Ki lesz az a vállalkozó, aki ezt bevállalja egy hónap alatt, hogy kifizeti a 
helypénzt a 3-4 napra, ráadásul még azt sem tudja, milyen idő lesz. 
Minden reklámot leállítottunk a rendezvénnyel kapcsolatban, mivel nagy a bizonytalanság. 
Ezt csak akkor tudjuk teljes gázzal elindítani, amikor megszületik a kormánydöntés. Ez a 
jelenlegi, tegnapi döntés alapján július vége. Ezért mondom, hogy hozzuk meg most a 
döntéseket, továbbfolytatjuk az egyeztetéseket a vállalkozóval. Nem a mi csökkentett 
3.000.000,-Ft-unkon fog múlni, mert az állandó költségek többen rendeztek már rendezvényt. 
Az állandó költségek a színpadtól az őrzésig minden meglesz. A fix rendelkezésre álló forrás 
sosem fedezte ezt. Mindig optimista vagyok, de lehet, hogy idén lesz egy olyan döntés, hogy 
a Bányásznap az csak a szokásos még kisebb köreinkben történő megemlékezésekkel, 
színház a jelenlegi állás szerint tud működni, az ünnepi képviselő-testületi ülés is kitüntetések 
átadása mellett lehetséges. Nem tudunk 500 főt garantálni. A mostani szabályok szerint a 
KASZT is veszélybe van. Ha ez a része marad, mert egy ilyen programra több 1000 ember jön 
és colstokkal fogunk szaladgálni, meg számológéppel, hogy hány ember van ott? A többit 
kiküldjük? Ma, amikor az embereknek láthatjuk a karantömb programoknál, hogy milyen 
igényük van az ilyen rendezvényre. Lehet, hogy azt kell majd javasolnom augusztusba, hogy 
ne tartsuk meg a rendezvényt, de egyelőre most mivel ezek az információk döntésben ma 
délelőtt jelentek meg, egyeztettünk e vonatkozásban, mit javasoljunk, és arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy tárgyaljuk le mindkét napirendet. A másik napirendnél már betettünk egy 
augusztus 25-ei módosító javaslatot, itt meg amúgy is vissza kell térnünk rá, és ebben is 
szerepel a megállapodás módosítása, további egyeztetések. 
 
Van-e további kérdés, hozzászólási igény? 
 
Jégl Zoltán: Sok minden elhangzott. Ugye van ez a 4 éves keretszerződés és most azt kérjük 
az intézményvezető asszonytól, hogy ezzel kapcsolatosan tárgyaljon a módosítás 
lehetőségéről. Látva ezt a július 24-ei határidőt tekintettel arra, hogy 31-én lesz majd döntés 
kérdezném, hogy ez nem korai a módosításhoz? Ezt az időpontot nem kellene augusztus 1-re 
- vagy nem tudom a kormánydöntés függvényében- kicsit kitolni? Másik kérdésem az lett 
volna, hogy a 2. a javaslatnál viszont nincs határidő, felelős. Ott nem kellene valamit beírni a 
2. pontban? 
 
 
 
 



Polics József: Javaslom a június 24-ei határidőt 31-ére módosítan. A többi pedig a tárgyalás 
menete, a 2. határozati javaslathoz nem kell határidő, értelem szerint. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot azzal, hogy az 1-es számú 
határozati javaslat határideje július 24-ről 31-ére módosulna. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a módosítással egyben elfogadta a határozati 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

146/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényhez kapcsolódó döntések meghozatala 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Humán bizottság, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényhez kapcsolódó döntések meghozatala című 
előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem intézményvezetőjét, hogy Béni Gábor egyéni vállalkozóval a 
2019-2022. években megvalósításra kerülő Komlói Bányásznapok rendezvény 
megszervezése, arculat kialakítása és lebonyolítása céljából létrejött vállalkozói 
szerződést, a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a pályázati és a 
költségvetési források figyelembevételével módosítsa a 2020. évre vonatkozóan.  

 
Határid ő:  2020. július 31. 
Felelős:  Schaff Anikó intézményvezető 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Közösségek Háza, Színház-és 

Hangversenyterem intézményt, mint megrendelőt a rendkívüli helyzetre és az idő 
rövidségére tekintettel a Komlói Bányásznapok 2020. évi megvalósításához 
kapcsolódó közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások lefolytatása, valamint 
a beszerzési szabályzat alkalmazása alól mentesíti. 

 
12. sz. napirend 

 
A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány alapító okiratának 
módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Schaff Anikó intézményvezető asszonyt. Pál Lajos 
mint alapító nem tud részt venni a testület ülésén.  
Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Van-e frakció vélemény, kérdés, hozzászólási igény? 
 
Vízhányó András: A komlói Fidesz-frakció nevében szerettünk volna kifejezni a 
köszönetünket az alapító Pál Lajosnak, aki sajnos nincs itt. Szerettük volna megköszönni 
Tóth Feri bácsinak, Makra István Edénének és mindenkinek, aki az alapítvány eddigi 



munkájában részt vett. Az új tagoknak pedig szeretnénk minden jót kívánni a jövőben. 
 
Jégl Zoltán: Volt-e már szó arról, hogy mikor kerül sor a következő Nemzetközi 
Gyermekkórus Fesztivál megrendezésére? 
 
Polics József: Igen, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság ülésén el is mondtam, hogy a 
Gyermekkórus Fesztivál megrendezése testületi döntéssel lehetséges a kuratórium nagyon 
aktív közreműködésével. Úgy gondolom, hogy Komló városának erkölcsi kötelessége - már a 
Kórusfesztivál múltja miatt is, az alapítók által elindított folyamatok miatt is -, hogy 2022-ben 
az 50. évfordulóra egy méltó kórusfesztivált rendezzen. Én úgy gondolom, hogy ezt nekünk 
meg kell egy célozni, és már ha feláll a kuratórium, akkor közösen el kell kezdeni - mint 
ahogy a KBSK 100-nál elkezdtük - időben az előkészületeket.  Kulcsszerepe van a Kodály 
Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskolának ebben a kérdésben, mint kórusnak. Igazgató 
asszonnyal egyeztettem, ő azt mondta, hogy büszkén állnak e feladat elé. Bízom abban, hogy 
a Pécsi Egyházmegye is az ügy mögé áll és szokásos komlói összefogással meg fogjuk tudni 
rendezni méltó módon az 50. évfordulóra ezt a rendezvényt.  
 
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

147/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány alapító okiratának 
módosítása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület tudomásul veszi Dr. Makra István Edéné kuratóriumi elnök, Krausz 

Bernadett titkár, valamint Horváth Lászlóné, Csík Istvánné, Páll Lajos, Cseke Gabriella 
és Tóth Ferenc kuratóriumi tagok lemondását. Megköszöni a távozó tagok áldozatos 
munkáját. 

 
2. A képviselő-testület, mint társalapító a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál Alapítvány kuratóriumnak létszámát 8 főről 6 főre csökkenti.  
 
3. A képviselő-testület, mint társalapító a kuratórium új tagjaivá Schalpha Anettet, 

Bareithné Benke Nikolettet, Dr. Barbarics Ildikót, Deáky Pétert és Ormándlaky Dalmát 
választja. A kuratórium elnökévé Schalpha Anettet, titkárává Bareithné Benke Nikolettet 
választja. 

 
4. A képviselő-testület, mint társalapító a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál Alapítvány alapító okiratát a kuratóriumi tagok lemondásának, a megválasztott 
új kuratóriumi tagoknak és tisztségviselőknek, valamint a kuratórium létszámának 6 főre 
történő csökkentésének megfelelően módosítja.  

 



5. Felhatalmazza a polgármestert és a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, 
Színház- és Hangversenyterem (a továbbiakban: Közösségek Háza) - mint 
önkormányzati költségvetési szerv - vezetőjét, hogy a változásbejegyzési eljáráshoz 
szükséges dokumentumokat aláírják, a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat 
megtegyék. Felhatalmazza a polgármestert és a Közösségek Háza vezetőjét, hogy az 
alapító okiratot, hiánypótlási felhívás esetén annak teljesítéséhez szükséges módosított 
alapító okiratot – utólagos jóváhagyás mellett – aláírják.  

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
13. sz. napirend 

 
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyüjtemény 
alapító okriatának módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 

 
 

Polics József: Tisztelettel köszöntöm Steinerbrunner Győzőné intézményvezetőt.  
A határozati javaslat 1. pontja az alábbi szöveggel egészül ki „ A Képviselő-testület 
tudomásul veszi, hogy az alapító okirat 5.1 pontjának szövegezése a jogszabályi 
változásoknak megfelelően módosulhat. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az alapító okirat 5.1 pontjának szövegezését - utólagos beszámolási kötelezettség 
mellett - a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítsa.” 
Az előterjesztést a kiegészítéssel együtt tárgyalta a Humán bizottság és elfogadásra javasolja.  
Ez a napirend is összefügg az előbb a Közösség Háza intézménnyel kapcsolatban tárgyalt 
napirenddel. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta fenti módosítással együtt a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

148/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
alapító okiratának módosítása 

 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat József Attila Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása című előterjesztést.  
 

1. A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és 
módosító okiratát – az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alapító okirat 5.1. 
szövegezése a jogszabályi változásoknak megfelelően módosulhat. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat 5.1. 



szövegezését – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a jogszabályi 
változásoknak megfelelően módosítsa. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár 

Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 
 

Határid ő:  2020. augusztus 30.  
Felelős:      Polics József polgármester 

          dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

14. sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Tanácsa Elnökének a 
veszélyhelyzet ideje alatt hozott, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Kiss Béláné Valikát, a Gazdasági Ellátó Szervezet 
vezetőjét. Az előterjesztést a Humán bizottság, illetve a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény? 
 
Vízhányó András: Szintén a frakció nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
aki bármivel hozzájárult a vírus elleni sikeres védekezéshez, valamint a vészhelyzet ilyen 
fokú átvészeléséhez. Büszkék lehetünk a komlóiakra, hogy ilyen fegyelmezetten tudták 
kezelni a helyzetet.  
 
Polics József: A döntéshozatal ugyanaz volt csak fordítva, mint a polgármester esetében. 
Tehát itt elnök úrnak kellett meghoznia döntéseket.  
 
Jégl Zoltán: Szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a két határozati 
javaslatot. Valóban április 14. és május 27. között a veszélyhelyzetben 14 határozatot hoztam, 
hasonló jogosultsággal, mint ahogy polgármester úr tette itt, Komlón. A demokrácia 
játékszabályait betartva minden egyes témában kiküldtük az anyagot, a határozati 
javaslatokat elküldtük a polgármestereknek. Ők vissza is jeleztek, és ennek tükrében tudtam 
meghozni a döntéseket. 
A június 24-i már rendes társulási ülésen három határozatot hoztunk. Kérem, hogy ezt is 
támogassák. Valójában még a veszélyhelyzet idején kiküldésre kerültek ezek a témák, de 
közben jött a feloldás és így már rendes társulási ülésen tudtunk dönteni ebben a három 
témában. Kérem, hogy mind a tanács elnökeként meghozott döntéseket, valamint a Társulás 
Tanácsa által meghozott döntéseket a Képviselő-testület támogassa. 
 
Polics József: A döntéseket én is mindig a demokrácia jegyében hoztam meg és hozom is 
meg az éppen aktuális szabályozásokat figyelembe véve. Úgy gondolom, hogy a társuláshoz 
tartozó intézmények és azoknak a részletes beszámolói - itt szerepelnek ezen előterjesztés 
keretében - nagy tanulságul szolgálhatnak, érdemes őket átnézni mindenféle szempontból, 
adatok vonatkozásában, tevékenység vonatkozásában. A Covid alatt a szociális otthon, 
kórház után ez az intézményrendszer volt a legnehezebb helyzetben. Gondoljuk végig, éppen 



a hajléktalanszálló átépítése folyt, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra amúgy is egy 
hatalmas feladat hárul, és ezek a feladatok mind kiegészültek ebben a nehéz időszakban. Én 
úgy gondolom, hogy az intézményrendszer ebben jól teljesített, panasz nem érkezett. Kérések 
voltak, olyan nem, amelyet ne teljesítettünk volna. A legnagyobb problémát a karanténba 
helyezett családok és azok ellátása okozta, ebben még nagy segítséget kaptunk a 
Városgondnokságtól. Úgy gondolom, hogy meg kell köszönni az intézményrendszernek a 
helytállását ebben a az esetben is. 
 
További vélemény, kérdés észrevétel nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

149/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnökének a 
veszélyhelyzet ideje alatt hozott, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében - a Humán bizottság és a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnökének a veszélyhelyzet 
ideje alatt hozott, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása tárgyú előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és utólagosan jóváhagyja a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnökének a veszélyhelyzet ideje alatt 
hozott 14-18/2020.(IV.14.); 19/2020.(V.6.); 20-26/2020.(V.22.) és 27/2020. (V.27.) 
számú határozatait. 
 

2. A Képviselő-testület megismerte és utólagosan jóváhagyja a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 2020. június 24. napján tartott ülésén 
hozott 28-30/2020.(VI.24.) számú határozatait. 

 
Határid ő: 2020. július 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
15. sz. napirend 

Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Bobály János urat, a kuratórium leköszönő elnökét. Az 
előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Humán bizottság is tárgyalta, 
mindkét bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Jégl Zoltán: Szeretném megköszönni az Alapítványnak a munkáját, a leköszönő elnöknek is 
a 10 éves munkáját, a kuratórium titkárának a munkáját. A beszámolóból látszik, hogy az 
elmúlt évben picit szerényebb körülmények között tudott működni az alapítvány, hiszen a 
nem költségvetési szervek támogatásánál csak 500.000 forintos zárolt támogatást kaptak.  
Ezt az összeget nem vették igénybe Látszik az, hogy ennek ellenére 4 programot, 4 



egyesületet tudtak támogatni az éves munkájuk során, közel 200.000 Ft-tal. Ez azért elmarad 
a megszokott 6-800.000 Ft-os éves támogatástól és segítéstől.  Bízunk abban, hogy ugyanez 
az év megint a veszélyhelyzet miatt úgy alakul, hogy igencsak rövidre sikerül, de reményeink 
szerint a befolyó majd a majdan befolyó támogatásból az év hátralévő részében azért tudnak 
eredményesen dolgozni és sok-sok egyesületet támogatni a programjaikban. 
 
Polics József: Kíván-e még valaki hozzászólni véleményt nyilvánítani? 
 
Bobály János: Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Képviselő-testület valamennyi 
tagját és vendégeket. Gyakorlatilag két dolgot szeretnék kiemelni a Komló Városért 
Alapítvány munkájából. Az egyik az, hogy a tavalyi év az egy különleges év volt, 
gyakorlatilag a beérkezett pályázatoknak a döntő többségét a saját erőforrásunkból, a 
tartalékból tudtuk megfinanszírozni. Bízom abban, hogy a későbbiekben, hogy ha változnak a 
gazdasági helyzetek, hogyha változnak a város programjai talán sikerül az alapítványnak 
ismét régi fénykora szerint dolgozni. Ehhez az utódomnak nagyon sok sikert kívánok. Ezzel 
együtt kívánom azt is bejelenteni, hogy 2009. februárjában kaptam meg a kinevezésemet az 
Alapítvány kuratórium vezetőjeként. Igyekeztem az elmúlt 10 évben tisztességesen, 
becsületesen dolgozni a kuratórium tagjaival együtt. Különösebb kifogás munkánkkal 
kapcsolatban nem merült fel. Szeretném megköszönni a testület valamennyi dolgozójának és 
polgármester úrnak, hogy munkámban támogatott. Köszönöm szépen! 
 
Polics József: Úgy gondolom, hogy Bobály János elnök úr 10 éves munkája példa lehet 
mindannyiunk számára, hogyan lehet hittel, lelkesedéssel, odaadással ezt a munkát végezni. 
10 év az nem egy rövid időszak, ő ezt végig egy végigcsinálta. Igen, vannak nehezebb 
időszakok, vannak könnyebb időszakok. A nehezebb időszakban mutatkozik meg az, hogy 
hogyan is tud abban a helyzetben talpon maradni egy ember, egy egyesület, alapítvány, bárki. 
Ezt ez a csapat megmutatta. Szeretném Jánosnak külön megköszöni a munkáját! 
 
További hozzászólás, vélemény, kérdés nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

150/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről 
 
A képviselő-testület - a polgármester és a Kuratórium elnökének előterjesztéséből, a Humán 
Bizottság valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottság véleményének 
figyelembevételével - megtárgyalta a Komló Városért Alapítvány (a továbbiakban: 
Alapítvány) 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  
 

1. A képviselő-testület az Alapítvány 2019. évi munkájáról készült beszámolót 
tudomásul veszi.  

 
2. Köszönetét fejezi ki az Alapítvány Kuratóriumának az Alapítvány működését segítő 

szakmai tevékenységéért. 
 

 



16. sz. napirend 
 

PROB Kft. 1520/13 hrsz. Ingatlan beépítési kötelezettsége 
Előadó: Polics József: 
 
Polics József: Köszöntöm Pilgermayer Roland ügyvezető urat. 
A Nagyrét utcai ingatlanról van szó, ahol már van építési engedély, de a beépítési 
kötelezettség lejárt és annak hosszabbítását kérte. 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

151/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

PROB Kft. 1520/13 hrsz ingatlan beépítési kötelezettsége 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a PROB Kft. 1520/13 hrsz-ú 
ingatlan beépítési kötelezettségére vonatkozó előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület a PROB Kft. tulajdonában álló 1520/13 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában előírt határidőket az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- A tulajdonosnak 2022. május 11-ig gazdasági-ipari célra be kell építenie az ingatlant. 
- A tulajdoni lapra a beépítési kötelezettség biztosítására a III/3. sorszám alatt bejegyzett 

„visszavásárlási jog” határidejét, illetve a III/4. sorszám alatt bejegyzett „elidegenítési 
és terhelési tilalom a visszavásárlási jog biztosítására” határidejét 2021. május 11-ről 
2023. május 11-re módosítja. 

 
2. A meghosszabbításból eredő költségek a kérelmező ingatlantulajdonost terhelik. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a 
döntésről. Felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési 
tilalom meghosszabbítására vonatkozó megállapodás aláírására.  

 
        Határidő:  2020. július 25. 
        Felelős:  Polics József polgármester  
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  
Polics József: Kívánom, hogy a minél előbb kezdődjön el ez a beruházás és valósuljon meg 
határidőre.   
 
 
 
 
 
 



17. sz. napirend 
 
Tájékoztatás Komló Város Önkormányzat, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, 
valamint az önkormányzati intézmények veszélyhelyzettel összefüggő kiadásairól 
Előadó: Polics József polgármester 
 
 
Polics József: A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Van-e frakció vélemény, kérdés, észrevétel? 
 
Dr. Barbarics Ildikó : A frakció az előterjesztést támogatja, mint ahogy bizottsági ülésen is 
kifejtettem azt gondolom, hogy ez a költségszint a város méretét, lakosságát tekintve és a 
született intézkedésekre is figyelemmel elfogadható, illetve ezt tartalmazza az 
előterjesztésben is szereplő pályázathoz felterjesztett esetleg várható költségeket, de mint 
ahogy beszéltük a pályázat kiírásra még nem került. Csak várjuk, hogy megtörténjen, és a 
költségeket visszaigényelhessük. Itt szeretném megemlíteni azt is, hogyha egyrészt a 
veszélyhelyzet kezelésében mind a hivatal, mind pedig az intézmények helytálltak. 
Elismerést érdemel mindenki, aki ebben a tevékenységben részt vett és megfelelő módon 
aktivizálta magát. Itt szeretném megemlíteni azt a jó pár asszonyt, akik a város lakosságát és 
sok esetben az intézményekben dolgozókat is segítették a maszkok varrásával. Természetesen 
azoknak a vállalkozóknak is szeretnénk köszönetet mondani, akik anyagokkal és egyéb 
kiegészítőkkel támogattak bennünket. Nagyon sok helyre el tudtuk juttatni a maszkokat és 
igyekeztünk olyan helyekre is, ahol adott esetben megvásárolni nem tudták volna, szociálisan 
rászorulók voltak vagy nem, egy a lényeg, szükség volt rá. Úgy gondolom, hogy azok az 
asszonyok, akik önkéntesen részt vettek ebben a munkában mindenképpen elismerést 
érdemelnek, köszönjük nekik is a részvételt. 
 
Polics József: Van-e további kérdés, hozzászólási igény? 
 
Polics József: Én is csak a köszönet hangján tudok szólni ennek kapcsán is. Nem volt könnyű 
a helyzet, teljesen ismeretlen dolgokkal találkoztunk mi magunk is, de valamilyen formában 
kezelni kellett a kérdést. Azt mondom, hogy itt is megmutatkozott a „már a bányából örökölt 
komlói összefogás”. Frakcióvezető asszony már említette, magánszemélyek, egyesületek, 
foltvarróktól a hímzőkig, a cégektől, mindenki azt nézte, hogy hogyan tud segíteni a 
másiknak. Példaértékű volt és tényleg köszönjük. Ennek az összefogásnak az eredménye 
talán az, hogy Komló városa is így átvészelte ezt a nem is könnyű időszakot. A sok-sok - a 
nyitva tartásokkal, meg az egyébbel megjelenő - kritikák ellenére is folyamatosan az 
összefogást lehetett érezni. Ha hiányzott anyag, akkor anyagban segítettek, az asszonyok 
pedig szorgalmasan varrták a maszkokat, van belőlük még bőven. Ne legyen rájuk szükség az 
elkövetkezendő időszakban. Az, hogy ebből milyen szintű támogatás lesz vagy nem lesz, az 
megint az elkövetkezendő időszakban fog kiderülni. Úgy gondolom, hogy minimalizáltuk az 
erre fordítandó költséget úgy, hogy az nem ment a biztonság rovására, ez nagyon fontos. 
 
 
 
 
 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

152/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Tájékoztatás Komló Város Önkormányzat, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, 
valamint az önkormányzati intézmények veszélyhelyzettel összefüggő kiadásairól 

 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményeinek 
figyelembevételével – megtárgyalta „Tájékoztatás Komló Város Önkormányzat, a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények veszélyhelyzettel 
összefüggő kiadásairól” című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja Komló Város Önkormányzat, a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású 
intézmények veszélyhelyzettel összefüggő kiadásairól szóló tájékoztatót. 

 
18. sz. napirend 

 
A nem költségvetési szervek 2020. Évi támogatása kifizetésének – felfüggesztése alóli – 
részbeni feloldása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A határozati javaslat 3. pontja - már az előzőekben említettem – módosulna. 
„A Képviselő-testület a 49/2020. (III.13.) számú határozata alapján támogatásban részesülő 
szervezetek részére, a megállapított támogatási összegek 50%-os - 2020. augusztus 25. 
napjáig történő - kifizetését rendeli el az egyes számú mellékletben foglalt táblázat szerinti 
összegekkel. „ 
A kiegészítő javaslat kiosztásra került. Amely szerint a határozati javaslat egy 4. ponttal 
kiegészül, ez is ott van reményeim szerint Önöknél. „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 
1.) és a 3.) pontban rögzített támogatási összeget Támogatott a korábban megkötött 
támogatási megállapodásában foglalt céloktól eltérően a Komlói Bányásznapokhoz 
kapcsolódóm rendezvények, valamint a 2020. évi második félévre tervezett programok 
megvalósítása céljára használhatja fel. 
Ezekkel a kiegészítő határozat tokkal együtt tárgyalták a bizottságok, a Pénzügyi, ellenőrzési 
és gazdasági-, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési- és a Humán bizottság is. Minden 
bizottság ezzel, a 4. kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja. Az augusztus 25. határidőt 
pedig az előbb a Komlói Napok rendezvényénél elmondott indokok miatt javaslom, hogy 
szavazzuk meg. Úgy gondolom, hogy ezeknek a kérdéseknek augusztus 15. és 20. között 
tisztázódniuk kellene. 
 
Jégl Zoltán: Amikor azt a megbízást kaptuk, hogy vizsgáljuk felül a nem költségvetési 
szervek ez évi támogatását, illetve annak a lehetőségét nézzük meg, hogy milyen formában 
lehetne mégis segíteni a civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, sportos 
csoportokat nem volt egyszerű a feladat. A munkacsoport vezetőjével másfél órán keresztül 
néztük át azt a 45 beadott és támogatásra érdemes pályázatot, a támogatási igényre vonatkozó 
kérelmeket. Nem találtunk, igazából olyan kérelmet, amelyre egyértelműen azt tudjuk 
mondani, hogy az a civil szervezet, egyesület már ebben az évben ne kapjon támogatást. 
Mivel ha volt is olyan rendezvény, ami elmaradt, de a II. félévre, az év további időszakában is 



szeretnének rendezvényt szervezni, telefonon kerestünk egyesületi vezetőket, akik elmondták, 
hogy igen elmaradt az áprilisi rendezvényük meghívásuk, de már most szóltak, hogy majd 
augusztusban kell menni Sásdra, szeptemberben Vásárosdombóra. A Nyugdíjas Egyesület 
elnökével is beszéltem ugyan a valpovoi találkozás elmaradt, de más II. féléves programjukat 
viszont szeretnék megtartani. Ezért jött az a javaslat, hogy a II. félév tekintetében egy 50%-os 
támogatást mégis ítéljünk meg ezen szervezeteknek. Akkor nem tudtuk azt, hogy a 
cukorbetegek lemondtak a támogatásukról és az egészségügynek ajánlották fel a 
veszélyhelyzet idején ezt az összeget. Elég nehéz volt nem arra a következtetésre jutni, hogy a 
II. félévben akár az elmaradt vagy a II. féléves programokat valamilyen módon ne 
támogassuk. Polgármester úr most javasolja ezt az augusztus 25-ét, én megnéztem van 8-10 
olyan egyesület a 40-ből, akik így maradtak, akiknek a rendezvénye a Bányásznaphoz is 
kötődik. Nehéz azt elképzelni, hogy ha augusztus 25-én kerül kifizetésre ez a támogatás, 
akkor szeptember elejére a bányásznapi programokat meg tudják szervezni. Gondolok 
például a Horgászegyesület gyermek horgászversenyére Bányásznapkor vagy a 
Hétdombosok bányásztúrájára vagy éppen a járadékos vagy nyugdíjas bányászok vagy a 
Kőszegi Ernőék egyesületének a bányásznapi programjaira. Ott azért lesz kb. 10 nap, azt én 
rövidnek érzem. Ezért, amit polgármester úr javasolt, augusztus 25-ét nem támogatnám.  
Javasolnám, maradjon az eredeti augusztus 15. lesz akkor idejük felkészülni a komlói 
napokra.  
A másik dolog az, hogy ugye most azt a korszakot vagy időt éljük, amikor még 500 fő fölötti 
rendezvények nem lehetnek. Ha jön a szigorítás, hogy ez nem változik, lehet, hogy a Komlói 
Napok (Bányásznap) elmarad. A kis civil szervezeteknek a programjai ettől nem biztos, hogy 
elmaradnak. Úgy gondolom, hogy a Horgászverseny megrendezésre kerül, mert alatta lesz a 
nívónak, az 500 főnek. A túra megrendezésre kerül, a július 1-jétől induló programok, civil 
egyesületes programok már most is elindultak és működnek. Tehát, ha a nagy rendezvény, a 
nagy létszámú Komlói Napok (Bányásznap) el is marad, a civileknek a kisebb 
egyesületeknek a programjai nem maradnak el. Az elképzelhető, hogy majd felül kell 
vizsgálnunk azt a döntést, hogy ez évi támogatásról a civil szervezetek a nem költségvetési 
szervek elnyert pályázatos pénzekről ne január 15-éig számoljanak el, hanem esetleg egy 
későbbi időszakban, ettől még pályázni pályázhatnak majd a 2021-es évre.   
Lehet, azt fogjuk tapasztalni, hogy a civil egyesületek nem fogják tudni elkölteni ezt a pénzt, 
ha bejön valami veszélyhelyzet megint és akkor a következő évi támogatás kérelmük terhére 
marad nekik ez az összeg. Ezzel még foglalkoznunk kell, de én augusztus 25-ét nem 
javasolnám. Javaslom, hogy a maradjon az augusztus 15. és kerüljön kifizetésre ez a 
2.460.000,-Ft. Inkább azon gondolkodjunk el a későbbiekben - ha lesz veszélyhelyzet és nem 
tudják felhasználni - toljuk ki az elszámolást, illetve a következő évre valamilyen módon ezt a 
kifizetést számítsuk majd be, kalkuláljuk be. 
 
Polics József: Az elmondottak alapján egy módosítást javaslok, hogy „legkésőbb augusztus 
25.”, így szerepeljen benne, de maradjon benne az augusztus 25., hisz nem fogunk tudni 
dönteni, jobban mondva ki fog derülni augusztus elején, hogy tudunk-e Bányásznapot tartani, 
vagy nem. Jelenleg semmi nem garantálja az 500 fős rendezvényt sem. Akkora 
bizonytalanság, hogy szerintem itt, ha egy Bányász nap szervezésére egy hónapot hagyunk, 
akkor egy kisebb általunk szervezet vagy közösség által szervezett rendezvényre sem kell 
hosszabb idő. 
 
Van-e más vélemény? 
 
 
 



Dr. Barbarics Ildikó : Lehet, hogy félreértettem, hogy magát a kifizetéseket attól szeretnénk 
függővé tenni, hogy lesz-e Komlói Napok vagy sem, holott ennek a kettőnek semmi köze 
egymáshoz. Elmondtam korábban is – Zolival ahogy átnéztük a pályázatokat - gyakorlatilag 
minden szervezet több programot is megjelölt. Ezek a programok - még azok is, amik az első 
félévre voltak meghatározva - mindegyik olyan jellegű, hogy átvihetők a II félévre. Vannak 
olyan szervezetek valóban, akik megjelölték többek között a Komlói Napokat is, de más 
programokat is. Azért nem értem ezt a fajta megközelítést, mert, hogy pont ez a 4.) pont az, 
amelyik meghatározza azt, hogy „ezt a támogatási összeget a megállapodásban foglalt 
céloktól eltérően is felhasználhatja”, hogy ez a komoly Bányász Napok vagy pedig a 2020 II. 
félévre tervezett egyéb programok megvalósítása, ezt gyakorlatilag maga a civil szervezet 
dönti el. Számomra ez azt jelenti, hogy az, ami polgármester úr által elhangzott, az ellentétben 
van ezzel a 4.) ponttal. Nem a Komlói Napoktól tesszük ezt függővé, hanem az a cél, hogy ez 
a civil szervezet a II. félévben a saját programjait ebből az összegből úgy valósítsa meg, hogy 
azzal el kell a következő évben számolnia. Ezért tartom indokoltnak az augusztus 15.-ét 
továbbra is, mivel lehet október végén, novemberben már nem tudnak programot csinálni, 
most viszont még nyár végén, ősz elején igen; ez az én indokom. 
 
Jégl Zoltán: Most hallottam az Ön elképzelését augusztus 25-ről. A polgármester úr által 
említett „Ízek utcája” elképzelhető, hogy ha nem lesz Komlói Napok, nem fog megvalósulni, 
viszont a szervezője nem is támogatott, hiszen CLLD –s. Nekünk is a VII. Pálinka Mustra, az 
is bányásznapos program, elképzelhető, hogy a Komlói Bányásznapoktól függetlenül 
megvalósul vagy nem, de CLLD-s lévén nem támogatott program. A Hétdomb 
Természetbarát Egyesület akkor is meg fogja szervezni ezt a túráját, ahogy a Természetbarát 
Egyesület is meg fogja szervezni ezt a kis túráját, azzal a pár fővel. Bányász 
Horgászegyesület is meg fogja tartani a gyermek horgászversenyt. A DÖKE lehet, hogy meg 
fogja szervezni a pályázatokhoz kötődő programját. A Polgárőr Egyesület most a Komlói 
Napokhoz kötődően vagy fog segíteni nekünk vagy nem, de van más program, ahol, 
elképzelhető, hogy tud segíteni. A bányászszakszervezetről, a járadékosokról nem beszélek, 
mert nekik ide is kapcsolódó, de a későbbi Borbála naphoz kapcsolódóan is van feladat. Az 
Országos Magyar Méhészeti Egyesületet is ide vettem, mert mindig a Komlói Napokon 
kiállítani, szoktak kóstoltatni, programot csinálni. Talán még a Komló Városért Alapítványt, 
ha lesz Komlói Napok vagy fog tudni már támogatni egyesületet vagy nem. 
 
Polics József: Akkor a határozati javaslat 3.) pontjában a helyes dátum augusztus 15. 
Javaslom a 4.) határozati javaslatot módosítani. A Képviselő-testület úgy dönt - de akkor 
ezzel odaadjuk a pénzt és arra a feladatra fog elszámolni bányásznaptól függetlenül, amit meg 
fog rendezni -, hogy az 1.) és 3.) pontban rögzített támogatási összeget a Támogatott 
korábban megkötött támogatási megállapodásában foglalt céloktól eltérően, a 2020 év II. 
félévére tervezett programok megvalósítása céljából használhatja fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

153/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

A nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása kifizetésének – felfüggesztés 
alóli – részbeni feloldása 

 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, a Humán bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményeinek 
figyelembevételével – megtárgyalta „A nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása 
kifizetésének – felfüggesztés alóli – részbeni feloldása” című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek részére korábban a 49/2020. (III.13.) számú 
határozattal megállapított - azonban az 57/2020. (IV.17.) számú határozattal később 
felfüggesztett - támogatási összegek 50 %-ának felfüggesztés alóli feloldásáról dönt. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a támogatásban részesülő szervezeteket írásban 

tájékoztassa a támogatási összeg részleges feloldásáról. 
 

Határid ő:  2020. július 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3. A Képviselő-testület a 49/2020. (III.13.) számú határozat alapján támogatásban részesülő 

szervezetek részére, a megállapított támogatási összegeik 50 %-os - 2020. augusztus 15. 
napjáig történő - kifizetését rendeli el, az 1. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti 
összegekkel. 
 

Határid ő:  2020. augusztus 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. és 3. pontban rögzített támogatási összeget 

Támogatott a korábban megkötött támogatási megállapodásban foglalt céloktól eltérően a 
2020. évi második félévre tervezett programok megvalósítása céljára használhatja fel. 
 

19. sz. napirend 
 

Hügiéne Bt. Támogatási kérelme- asztalitenisz szakosztály 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Hügiéne Bt. támogatási kérelme - asztalitenisz szakosztály 
 



A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Humán bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Hügiéne Bt. támogatási kérelme - 
asztalitenisz szakosztály” című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület a Komló Sport Kft. tárgyévi támogatását 4.000.000,- Ft-tal, 
70.000.000,- Ft-ról 66.000.000,- Ft-ra csökkenti, az asztalitenisz szakosztály Komló 
Sport Kft-ből való kiválására tekintettel. 
 

2. Az asztalitenisz szakosztályt 2020. július 1. napjától üzemeltető Hügiéne Bt-t az 
általa benyújtott támogatási kérelem alapján 4.000.000,- Ft összegű támogatásban 
részesíti, az asztalitenisz szakosztály tevékenységi és működési költségeinek 
fedezése érdekében a Komló Sport Kft-től elvont - egyező összegű - támogatás 
terhére.  

3. Az Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hügiéne Bt-vel a 
támogatási megállapodást aláírja. 
 

Határid ő:  2020. július 31. 
Felelős:  Polics József polgármester  

 
 
 
 

20. sz. napirend 
 
Döntés a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról – „Jó szerencsét” kiadvány 
megjelentetése 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Van egy módosító javaslatom, amit a bizottsági üléseken már ismertettem. Az 
eredeti ajánlatnak megfelelően a határozati javaslat 2.) pontjában a Képviselő-testület 
hozzájárul ahhoz, hogy a kiadvány „Komlói Napló” megnevezéssel kerüljön megjelenésre és 
a „Jó szerencsét” megnevezés helyett a „Komlói Napló” megnevezésre módosuljon. 
A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság ezzel a 
kiegészítéssel tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

155/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Döntés a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról – „Jó Szerencsét” kiadvány 
megjelentetése 

 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Humán bizottság, valamint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Döntés a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról – „Jó szerencsét” 
kiadvány megjelentetése” című előterjesztést. 



 
1. A Képviselő-testület a médiaszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása céljából 

lefolytatott beszerzési eljárásokat, valamint a kapcsolódó 63/2020. (IV.20.) sz. JÜK 
hatáskörben hozott polgármesteri határozatot felülvizsgálta, mely eredményeként úgy 
dönt, hogy az Írott sajtó - „Jó Szerencsét” kiadvány- megjelentetésére vonatkozó 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyerteseként - a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást ajánló Baranya Televízió Kft.-t hirdeti ki.  

 
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a kiadvány Komlói Napló megnevezéssel 

kerüljön megjelentetésre. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Írott sajtó - „Komlói Napló” kiadvány- megjelentetésére vonatkozó szerződést, a 
kapcsolódó ajánlattételi felhívásban meghatározottak figyelembevételével, 2020. október 
1. és 2021. április 30. közötti időszakra, - a benyújtott árajánlatban szereplő ajánlati ár 
időarányos részével megegyezően - nettó 3.813.166.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 4.464.728.- Ft 
összegben aláírja.  
 

Határid ő:  2020. szeptember 15.  
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban rögzített összeg 2020. évi (október, november, 

december hónap) fedezetét biztosító, az 57/2020. (IV.17.) számú határozattal 
felfüggesztett nem költségvetési szervek támogatási keretösszegéből 1.913.455.- Ft 
összeg feloldását elrendeli. 
 

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetés tervezése során a 
2021. évi 4 havi (januártól-áprilisig), 2.551.273.- Ft összeg szerepeltetéséről 
gondoskodjon.  

 
Határid ő:  2021. évi költségvetés tervezése 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
21. sz. napirend 

 
A KÖKA K ő- és Kavicsbányászati Kft. iparvágány és rakodó használati engedély 
meghosszabbításának tudomásul vétele 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás? 
 
Pálfi László: Én 53 éve ott lakom Újtelepen és nekem ez volt a” bölcsődalom, hogy reggeltől 
estig ott döntötték a köveket, úgyhogy nagyon örülnek az ott élők - nemcsak én- hogy ez ki 
lesz előbb-utóbb telepítve, ez a kődöntő és nem erre fogunk ébredni-feküdni. 
 
Polics József: Valójában ez egy olyan kérelem, ahol mi már nem rendelkezünk, sem hatósági, 
sem tulajdonosi jogkörrel. Ezt az egész folyamatot egy 2 évvel ezelőtti tárgyalássorozat 
előzte meg és a KÖKA Kft. az elejétől kezdve partner volt abban, sőt, az eddig felmerült 



költségeket ő állta. A kődöntő legkésőbb 2026. december 31-ig elkerül innét vagy funkcióját 
veszti, mert Godisán épül ki az új kődöntő-állomás. Személyes, írásbeli egyeztetést 
folytattam a MÁV-val, annak érdekében, hogy a belváros legértékesebb területe 
visszakerüljön önkormányzati tulajdonba. 1911-ben hozta be Jánosi Engel Adolf és csapata a 
bányászat idején ezeket a szinte nélkülözhetetlen vágányokat.  
Mérnökként nagyon sok tervet átnéztem, a vasúti kereszteződés téma volt egy időben, amikor 
felüljárót terveztek ide Komlóra, illetve aluljárót, hogy a nagy vasúti forgalom és a közúti 
forgalom miatti részeket valamilyen szinten oldják.  
Ma egy személyszállító pár működik a nyári időszakban, de előtte is csak 2 személyszállító 
közlekedett és valójában a létjogosultsága ennek a szárnyvonal résznek Mecsekjánosiig, - 
mert elég sok egyeztetést kellett, például rönkfák szállítása az éves szinten átlagban 180 
vagon megy el - megvan. Régóta dolgozunk azon, hogy a belváros legértékesebb területei 
felszabaduljanak (voltak Bachmann Zoli bácsi-féle elképzelések, voltak Csaba Gyula-féle 
elképzelések, Hübner Mátyás-féle elképzelések). Ahhoz, hogy ez megvalósuljon és komlói 
egy még sokoldalúbb zöld kisváros legyen itt, a Mecsek szívében nekünk ezeket a munkákat 
most el kell kezdeni.  
Az eddigi tárgyalásaimról azt tudom mondani, hogy nem minden fog úgy menni mint a 
KÖKA Kft.-vel.  Lesznek nehézségek, de majd a zárt ülésen elmondom, hogy ennek a 
területnek a rendezésére már elkezdtük az előkészületeket, annak érdekében, hogy egy terv 
legyen. Ez a kődöntői hozzájárulás sokkal többet tartalmaz, mint ami itt jelenleg van, ehhez 
még nagyon sok munkára van szükség. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

156/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

A KÖKA K ő- és Kavicsbányászati Kft. iparvágány és rakodó használati engedély 
meghosszabbításának tudomásul vétele 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „A KÖKA Kő- és 
Kavicsbányászati Kft. iparvágány és rakodó használati engedély meghosszabbításának 
tudomásul vétele” tárgyú előterjesztést. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, egyben támogatja, hogy a KÖKA Kő- és 
Kavicsbányászati Kft. a saját célú vasúti pályahálózat működéséhez szükséges használati 
engedélyét 2026. december 31-ig meghosszabbítsa. 

 
Határid ő:     azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
22. sz. napirend 

 
Vis maior támogatási igény benyújtása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. 
Idén egy nagyobb esőzés volt, amikor is a Patak utca és a régi mecsekjánosi sturc közötti úton 
egy jelentősebb rézsű útcsúszás történt, erre nyújtottuk be a vis maior támogatási igényünket 



a jogszabályban meghatározott határidőig, de meg kell hozni hozzá a szükséges testületi 
döntéseket. Valójában 3-3,5 milió forintról van szó, ahol közel 300-350.000 érinti 
önkormányzatunkat. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

157/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Vis maior támogatási igény benyújtása 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2020. június 18. 
napi esőzés okozta kár helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás iránti igény 
benyújtásával kapcsolatos előterjesztést. 
1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior 

támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.  
Azonosító szám: 486 846 

 
2. A káresemények megnevezése és helyszíne: 
 

a) Komló, 080 hrsz-ú külterületi út a nagy mennyiségű esőtől károsodott, 
 
3. A káresemények forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2020. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

347.588,- Ft 10 

Biztosító kártérítése --- --- 
Egyéb forrás  --- --- 
Vis maior támogatási igény 3.128.292,- Ft 90 
Források összesen 3.475.880,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségbecslés alapján) tervezett összköltsége 3.475.880,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
 
4. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a 

tulajdonát képezik.  
 

� A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálják: 

 
- Komló, 080 hrsz-ú külterületi út, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása. 
 

� Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 



� A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 15/2020 
(III.13.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja: 
 

- a 2020. évi költségvetési rendelet 7.1. sz. mellékletben szereplő „támfal, 
vízelvezetés havaria” előirányzat terhére 347.588,- Ft-ot. 

 
5. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításkor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
 

Határid ő:  2020. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 

igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határid ő:  2020. augusztus 3. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 
 
 

23. sz. napirend 
 
Prémium szerződés megkötése a Globomax Zrt-vel 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre, a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, mindkét 
bizottság elfogadásra javasolja. 
A szavazatszámláló rendszer karbantartási szerződéséről van szó, mely az egész 
Képviselő-testület működéséhez, a rögzítésekhez kapcsolódóan szükséges. Az utóbbi időben 
szinte egyik alkalommal sem volt olyan, hogy a szavazórendszer hiba nélkül működött volna. 
A karbantartás havi díja 35.000,-Ft + áfa, ha jól emlékszem, melynek keretében 3 év alatt 
reményeink szerint minden jól fog működni. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

158/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Prémium szerződés megkötése a Globomax Zrt.-vel 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményeinek figyelembevételével – megtárgyalta a „Prémium szerződés 
megkötése a Globomax Zrt.-vel” című előterjesztést. 
1. A Képviselő-testület a Globomax Zrt.-vel megkötésre kerülő speciális support 

szolgáltatás igénybevételét mentesíti a beszerzési szabályzat hatálya alól. 



 
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

három év futamidőre support szolgáltatási szerződést kössön a Globomax Zrt.-vel a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti nagyterem szavazórendszerének 
karbantartása/üzemeltetése kapcsán a mellékelt szerződéstervezet szerinti tartalommal.  

 
3. A Képviselő-testület a kiadás tárgyévi fedezetét a Komlói Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetésébe betervezett egyéb szolgáltatás előirányzat terhére biztosítja.  
 

4. A Képviselő-testület a futamidő alatt a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésének tervezése során a bázisszemléletű tervezés keretében az adott évi 
forrást biztosítja. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fedezet futamidő alatti 
költségvetésekbe történő betervezéséről gondoskodjon. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Komlói Közös Önkormányzati 

Hivatal vezetőjeként az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti szerződést aláírja. 
 
       Határidő:    2020. július 31.,  
       Felelős:       dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 

24. sz. napirend 
 
NEB-095 frsz-ú VW Passat szolgálati gépjármű bérletének meghosszabbítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A költségvetéskor döntöttünk úgy, hogy nem vásárolunk autót, hanem 
lízingelünk. Most jutottunk el az egyeztetések után a számszaki adataihoz, ennek a határozati 
javaslata került pótlólag kiküldésre. 
A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal,egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

NEB-095 frsz-ú VW Passat szolgálati gépjármű bérletének meghosszabbítása 
A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a 
NEB-095 frsz-ú VW Passat szolgálati gépjármű bérletének meghosszabbításáról szóló 
előterjesztést.  
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a NEB-095 forgalmi rendszámú VW Passat 
 típusú szolgálati személygépkocsi bérleti szerződése 24 hónappal meghosszabbításra 
 kerüljön 109.045,-Ft/hó bruttó bérleti díj és nettó 778.580,-Ft kalkulált 
 maradványérték mellett. 
2. A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a bérleti díj tartalmazza az assistence, 
a  cégautó adó, a gépjárműadó, a casco és a kötelező biztosítás díját. 



 
3. A képviselő-testület a tárgyévi többlet fedezetet az e célra az önkormányzat 
 költségvetésébe betervezett dologi előirányzat terhére biztosítja. 
 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2021., 2022. évi költségvetések tervezése során az adott 
 éveket terhelő bérleti díj szerepeltetéséről gondoskodjon. 
 
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a finanszírozó Porsche 
Lízing  és Szolgáltató Kft-vel aláírja. 
 

Határid ő: 2020. július 31., illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

    dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

25.sz. napirend 
 
Krisztina u. 1/A. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. A Krisztina u. 1/A. sz. alatti lakótelek beépítései kötelezettsége lejárt, 
annak meghosszabbításról kellene  most döntenünk. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

Krisztina u. 1/A. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Krisztina u. 1/A. sz. alatti 
lakótelek beépítési kötelezettségére vonatkozó előterjesztést. 
3. A képviselő-testület a Krisztina u. 1/A. sz. alatti 3918/12 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

előírt határidőket az alábbiak szerint hosszabbítja meg: 
 

- A tulajdonosnak be kell jelentenie az építési szándékot 2020. szeptember 30-ig. 
 
4. Az alábbi határidők változatlanok maradnak: 

 
- A tulajdonosnak meg kell kezdenie az építkezést az eredetileg vállalt határidőben, azaz 

2020. december 18-ig. 
- A tulajdonosnak az építkezést be kell fejeznie és a használatbavételi engedélyt meg 

kell szereznie az eredetileg vállalt határidőben, azaz 2023. december 18-ig. 
- A tulajdoni lapra az építkezés megkezdésének biztosítására bejegyzett „visszavásárlási 

jog” határideje 2021. december 18. 
- A tulajdoni lapra bejegyzett „elidegenítési és terhelési tilalom a visszavásárlási jog 

biztosítására” határideje 2021. december 18. 



- A tulajdoni lapra bejegyzett „elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség 
biztosítására” határideje 2023. december 18. 
 

5. Az adásvételi szerződés módosításának költségei a kérelmező ingatlantulajdonost 
terhelik.  

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a döntésről. 
Felhatalmazza a polgármestert az építési szándék bejelentésére vonatkozó 
határidő-módosítással kapcsolatos megállapodás aláírására.  

Határid ő:  2020. július 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

   Polics József polgármester 
 

26. sz. napirend 
 
A Tröszt utca beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítása, településrendezési terv módosítás elindítása – településfejlesztési döntés 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja azzal a bizottság 
által javasolt módosítással, hogy a határozati javaslat szövegében kerüljön feltüntetésre 
egyértelműen, hogy az ingatlanok nem állnak önkormányzati tulajdonban. A bizottság 
kérésének megfelelően a Geisz és Társa Bt. kérelmező benyújtott kérelme kiosztásra került a 
képviselők részére. A bizottság javaslatának figyelembevételével az 1.) számú határozati 
javaslat így teljes: a Képviselő-testület gazdaságélénkítés, gazdaságfejlesztés érdekében 
kiemelt fejlesztési területnek nyilvánítja a Tröszt utca Altáró úti tömb területét és annak részét 
képező, nem önkormányzati tulajdonú 2413/72, illetve 2413 /48 hrsz-ú ingatlanok területét. 
Ha minden egy jól megy itt egy áruház fog létesülni, de ahhoz a rendezési tervet 
módosítanunk kell, hogy egyáltalán lehetőséget teremtsünk arra, hogy ebből üzlet legyen. 
Nem módosítanánk a rendezési tervet csak azért, mert egy áruház épülni akar, de a rendezési 
tervünk egy régi Altáró utca-Tröszt utca összeköttetést tartalmaz, még abból az időből, 
amikor a Lakics Kft. ingatlanainak bővítése részben történt meg. Ez az összeköttetés a Lakics 
Kft. tulajdonában lévő ingatlanokon is bontást érne el. Sőt, amikor ez be volt tervezve még az 
Altáró útnak nem volt a Patak utca irányában úgymond „hivatalos kikötése”.  Tehát ennek az 
útnak a rendezési terven való szerepeltetése okafogyottá vált, tovább kell erősítenünk és ez 
összefügg az előbbi KÖKA napirenddel. A Tröszt utcából a vasút megszűnésével a Tesco 
mellett a kikötést a Zrínyi térre, mert az tereli a forgalmakat és nem teszi zsákutcába a Tröszt 
utcát.  
Csak úgy titkon jegyzem meg és bízom benne, hogy azért ezekkel együtt egyszer a Béta-i 
elkerülő út is megépül és akkor közúthálózat, környezetvédelem, zajterhelés és egyéb 
vonatkozásban Komló tényleg az európai kis zöld város irányába fog tudni elmozdulni. Ezek 
a módosítások merültek fel ennek kapcsán.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
 
 
 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

161/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

A Tröszt utca beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítása, településrendezési terv módosítás elindítása- településfejlesztési döntés 

Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a településrendezési 
eszközöket érintő tervezett módosításokat. 
 

1. A képviselő-testület gazdaságélénkítés, gazdaságfejlesztés érdekében, kiemelt 
fejlesztési területnek nyilvánítja a Tröszt utca, Altáró úti tömb területét és annak 
részét képező – nem önkormányzati tulajdonú - 2413/72 illetve 2413/48 hrsz.-ú 
ingatlanok területét. 

2. A képviselő-testület támogatja az 1. sz. mellékletben bemutatott területet érintően a 
településrendezési eszközök módosítását. 

3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítás a tárgyalásos eljárásra vonatkozó 
eljárásrend szerint kerül egyeztetésre és elfogadásra. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges 
tervezési munka 285.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 361.950,- Ft díj melletti 
megrendelésére, melynek pénzügyi fedezetét a 2020. évi költségvetés 7. sz. melléklet 
„Szabályozási terv módosítása“ előirányzat terhére biztosítja.  

5. A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a 4) pontban megjelölt költség – azaz 
285.000,- Ft + ÁFA - megtérítését a Geisz és Társai Bt. – mint kérelmező - vállalta.  

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi 
megállapodás aláírására.  

7. A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, 
érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének 
szabályait a 12/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. 
függelékében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a főépítészt, 
hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el. 
 

8. A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a fenti döntés szerint készítse 
elő a településrendezési terv módosítását. 

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 

dr. Baracsi Viktória f őépítész 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27. sz. napirend 
 

A viziközmű bérleti díj felhasználása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Hidasi Tibor urat, a Baranya-víz Zrt. főmérnökét. 
Az előterjesztést Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

162/2020. (VII.16.) sz. határozat 
 

A víziközmű bérleti díj felhasználása 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi költségtételek víziközmű bérleti díj terhére való 
elszámolását: 

1) Mecsekfalui út- KBSK ivóvízellátó vezeték rekonstrukció (tervezés és kivitelezés): 
összesen nettó 8.360.000,- Ft + ÁFA  
2) Szennyvíztisztító telepen a fűtési rendszer felújítása: legfeljebb nettó 8.150.000,- Ft 
+ ÁFA összeggel azzal a feltétellel, hogy a Baranya-Víz Zrt. a saját beszerzési 
eljárásrendje alapján folytasson le beszerzési eljárást. 
3) „Havaria” jellegű munkák: összesen legfeljebb összesen nettó 6.000.000,- Ft + ÁFA 
összeggel azzal a feltétellel, hogy a szolgáltató folyamatosan tájékoztassa az 
önkormányzatot a felmerülő havaria jellegű felújítási munkákról és azok 
költségigényéről. 
4) Egyéb költségek: összesen nettó 810.925,- Ft + ÁFA. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő 
rekonstrukciós munkához kapcsolódó szerződést nettó 8.360.000,- Ft + ÁFA összeggel, míg 
a 2) pontban szereplő fejlesztést a beszerzési eljárás keretében beérkezett legkedvezőbb 
árajánlat szerint, de legfeljebb nettó 8.150.000,- Ft + ÁFA összeggel az önkormányzat 
képviseletében aláírja. 
  

Határid ő:  2020. augusztus 15. 
Felelős:  Polics József polgármester  

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor a víziközmű bérleti díjjal kapcsolatos előirányzat változások átvezetéséről 
intézkedjen. 
  

Határid ő:  2020. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 



Polics József: Mondanék pár információt a 140.000.000 forintos egyedi éves kormányzati 
támogatással kapcsolatban, mellyel kapcsolatban egy június végi kormányhatározatban 
született meg a döntés. Március 5-én fogadta el a Képviselő- testület első körben a 
költségvetést, amit én megvétóztam és rengeteg felhívást, felszólítást, felkérést kaptam arra, 
hogy milyen témákban szerezzek plusz forrásokat. Két kérelemmel fordultam a 
Belügyminisztériumhoz egyedi támogatást kérve, az egyik egy 109.000.000,-Ft-os, a másik 
egy 325.000.000,- forintos csomag. A 325.000.000 forint a kisbattyáni út teljes felújítását 
tartalmazta. Pogácsás államtitkár úrtól erre gyorsan meg is kaptam a hivatalos választ, hogy a 
kisbattyáni út az egy picit „nem az a kategória”, de tudomásuk van a Komlói Önkormányzat 
erre vonatkozó igényéről és az igények között szerepeltették is, viszont csak a 2020 évi 
országos költségvetés számainak ismeretében fognak erről dönteni. Nem tudom, hogy a 
mostani helyzet ezeknek a számoknak a mi szempontunkból kedvezni fog-e,de máshová is 
eljuttattam ezt a kérelmet is bízom benne, hogy az a része támogatva lesz.  
Nagyon gyorsan megkaptam azt a telefonos értesítést is a 190.000.000 Ft-os támogatással 
kapcsolatban, hogy biztos, hogy nem fog tudni a kormány biztosítani ekkora összeget, ezt le 
kell redukálni 140.000.000-Ft-ra. Alapvetően azok a tételek szerepeltek első körben benne, 
amit a Képviselő-testület a költségvetésből kihozott. A buszpályaudvar, autóbuszparkolók, 
körtvélyesi rekortánpálya önrész, körtvélyesi görpálya szintén önrész és belefoglaltam azokat 
az utakat, járdákat parkolókat, játszótereket közösségi tereket, amelyek az elmúlt időszakban 
felmerültek igényként vagy problémaként. Ezért számomra egy picit furcsa az a megközelítés, 
hogy fogtunk 180.000.000 Ft-ot, de most nem erre a részre gondolok, a másik számra, hogy 
megtakarítottunk a városnak 180.000.000-,Ft-ot. Utak vonatkozásában milliárdok kellenének, 
súlyos milliárdok az ilyen alapvető, úgymond lakossági igényeknek a kielégítésére és nem 
fogjuk tudni 140.000.000,-Ft-tal megoldani. Itt sem fogjuk tudni megoldani az összes jogos 
problémát. Jelenleg a 140.000.000 forint a számlánkon van, 30 napunk van arra, hogy a 
rendszerben rögzítsük ebben a 140 milliós igényben szereplő tételeket, utána pedig jön egy 
támogatói vagy részben támogatói okirat.  
Láttam a kormány előterjesztést már kétszer-háromszor is voltam a Belügyminisztériumban 
és a döntés úgy szól, hogy közterületi út, járda, parkoló fejlesztésére. Én nemcsak út-, járda-, 
parkoló fejlesztésére adtam be a kérelmet, hanem közösségi térre, lehet, hogy kár volt, így 
megbontanom, naív voltam. Ez a része 90 napon belül ki fog derülni az Ebr-rendszerbe való 
feltöltés után, hogy arra mit fognak mondani a Belügyminisztériumban. Akkor a 
190.000.000-,Ft-os feladatokból fogunk „csemegézni. Ha több információval rendelkezünk 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban mindenképpen testületi döntést kell hozni, mivel fejlesztési 
kiadás szerepel ebben a kérelemben. Jelenleg van két-három bizonytalanság benne és amíg 
ezek nem tisztázódnak, addig nem kerül a testület elé.   
 
A „2020. II. félévi kitüntetési javaslatok” című előterjesztést az önkormányzati törvény 
szerint zárt ülésen kell tárgyalnunk. 
 
A testületi ülés nyilvános részét 17 óra 17 perckor bezárom.  

 
K.m.f. 
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