
  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 31-i rendkívüli 
üléséről 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Kispál László alpolgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit a rendkívüli testületi ülésen. 
Polgármester úr késésben van, orvosi vizsgálaton vesz részt, felkért, hogy míg távol van, 
vezessem le az ülést. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 12 fős képviselő-testületből jelen 
van 8 fő, a testület határozatképes. Gerencsér Ágnes, valamint Jurinovits Miklós munkahelyi 
elfoglaltság miatt van távol, jelenlétük igazolt. Bareithné Benke Nikolett családi okok miatt, 
szintén igazoltan van távol, édesanyját veszítette el, ezúton is részvétünket fejezzük ki.  
Az ülést 11 óra 08 perckor megnyitom. A jegyzőkönyv rögzítése hangszalagon és gyors 
írással történik.  
 
A meghívóban is jeleztük már, hogy az Mötv. alapján zárt ülésen kell tárgyalni a 4. és az 5. sz. 
napirendi pontot, a „2020. Évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III”, valamint a 
„18.846.262,-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele” című előterjesztéseket. Kérem, aki 
egyetért, hogy ezek zárt ülésen legyenek tárgyalva, kézfeltartással jelezze. 
A képviselő-testület minősített többséggel, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok zárt 
ülésen történő megtárgyalását. 
Kérem, most szavazzunk a napirendi pontokról, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 

1. sz. napirend 
 

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása törvényből eredő okok miatt  
Előadó: Polics József polgármester 
 
Kispál László: Kérdezem dr. Vikor Lászlót, az előterjesztés készítőjét van-e 
hozzáfűznivalója, kiegészítenivalója? 
 
dr. Vikor László: Nincs hozzáfűznivalóm.  
 
Kispál László: Az előterjesztés tárgyalása a bizottságok részéről nem a megszokott rendben 
történt, hiszen a Pénzügyi Bizottság nem volt határozatképes, ezért csak a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalta. 
Kérem a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökét, tájékoztassa a döntésről a 
Képviselő-testületet. 
 
dr. Barbarics Ildikó:  A bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Kispál László: Az előterjesztést mindkét frakció támogatja. Frakcióvélemény, kérdés, 
észrevétel nem volt.  
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület  
kézfeltartással, minősített többséggel, 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
rendeletet alkotta:  



 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  

24/2020. (IX. 1.) önkormányzati  
R E N D E L E T E 

 
A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL 

KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 
 30/2002. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adók megállapításáról és a 
helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) rendeletének 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
 

(1) Adóköteles a Komló Város Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények 
közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. 

(2) Mentes az építményadó alól a lakás. A vállalkozónak minősülő adóalany kivételével, 
mentes a lakással kapcsolatos építményadó adatbejelentési kötelezettség alól az adó 
alanya.” 

 
 

2. § 
 

A Rendelet 7/D. § (1) bekezdésében a „bevallás-benyújtási”  szövegrész helyébe az 
„adatbejelentési” szöveg lép.  

 
 

3. § 
 

A Rendelet 8. § (2) bekezdésében a „bevallás-benyújtási”  szövegrész helyébe az 
„adatbejelentési” szöveg lép.  
 
 

4. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 7. § f) pontja. 
 
 
 
 



 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Komló, 2020. augusztus 31. 
 

 
 
     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 

 
 

2. sz. napirend 
 

Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Kispál László: Kérdezem Aladics Zoltán irodavezető urat, van-e kiegészítenivalója az 
előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Aladics Zoltán: Előterjesztés azért nem készült, mivel a Képviselő-testület már a 
költségvetési rendelet elfogadásakor döntött arról, hogy ebből a forrásból, pályázati 
összegből próbálja rendezni a működési hiányát. A pályázat keretszáma most alakult ki és a 
Magyar Államkincstár ragaszkodik hozzá, hogy határozat formájában erről külön döntés 
szülessen. Kérem, támogassák az előterjesztést.  
 
Kispál László: Az előzőekhez hasonlóan határozatképtelenség miatt a Pénzügyi bizottság 
nem tudta tárgyalni az előterjesztést. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. 
 
Dr. Barbarics Ildikó : Az előterjesztést a bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Kispál László: Mindkét frakció támogatja az előterjesztést. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
kézfeltartással, 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

174/2020. (VIII. 31.) sz. határozat 
 

Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése alapján, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a 
rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 



1. A Képviselő-testület a Komló város 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdésével 
összhangban a támogatási feltételek alapján előkészített igénylés végleges adatainak 
ismeretében felkéri a polgármestert 185.218.419,- Ft összegű rendkívüli 
önkormányzati támogatási igény benyújtására. 

 
2. A rendkívüli támogatás bevételi előirányzat és a benyújtott támogatási igény 

különbözetének végső rendezéséről a Képviselő-testület az I-III. negyedéves bevételek 
ismeretében - külön előterjesztés keretében - a novemberi képviselő-testületi ülésen 
dönt. 

 
3. A támogatás elnyerésének hiányában az önkormányzat a helyi tömegközlekedés 

veszteségének finanszírozására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt a támogatási igény 

benyújtására, illetve bármely ezzel kapcsolatban szükséges további nyilatkozat 
megtételére. 

 
 
Határid ő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

3. sz. napirend 
 

Komlói falugazdász iroda helyiséghasználata 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Kispál László: Kérdezem dr. Fulmer Kristófot, az előterjesztés készítőjét, van-e 
kiegészítenivalója az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Dr. Fulmer Kristóf: Nincsen kiegészítenivalóm. 
 
Kispál László: Az előterjesztést szintén határozatképtelenség miatt a Pénzügyi bizottság nem 
tudta tárgyalni, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. 
 
dr. Barbarics Ildikó: Az előterjesztést a bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Kispál László: Mindkét frakció támogatja az előterjesztést. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
kézfeltartással, 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 
 



175/2020. (VIII. 31.) sz. határozat 
 

Komlói falugazdász iroda helyiséghasználata 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 
falugazdász iroda helyiséghasználatáról szóló előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

épületének (Komló 549 hrsz., természetben: 7300 Komló, Városház tér 3.) Baranya 
Megyei Kormányhivatal által használt részéből egy, vagy több helyiséget a 
Kormányhivatal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara használatába adjon, a komlói 
falugazdász iroda működtetése céljából. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a használatba vételi szerződés 
érvényességéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a Baranya Megyei Kormányhivatal 
részére adja ki.  
 

Határid ő: 2020. szeptember 5. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Kispál László: A „2020. Évi lakáscélú támogatási kérelmet elbírálása” és a „18.846.262,-Ft 
összegű fejlesztési célú hitel felvétele” című előterjesztéseket az Mötv. szerint zárt ülésen kell 
tárgyalnunk. 
 
A testületi ülés nyilvános részét 11 óra 12 perckor bezárom.  

 
K.m.f. 

 
 
 

  dr. Vaskó Ernő          Kispál László 
         címzetes főjegyző         alpolgármester 


