
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-i üléséről 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  
 
Polics József: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az őszi 
ülésszak első képviselő-testületi ülésén. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 12 fős 
testületből 11 fő jelen van, dr. Pál Gabriella jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni a 
mai képviselő-testületi ülésen. Az ülést 15 óra 6 perckor megnyitom. A jegyzőkönyv rögzítése 
hagyományosan, hangszalagon és gyors írással történik. Az előterjesztések és a határozati 
javaslatok kiküldésre kerültek. 
Mielőtt elkezdenénk a testületi munkát, szeretném köszönteni Horváth László urat, a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és fejlesztési iroda vezetőjét holnapi 
nyugdíjba vonulása alkalmából. Laci 1998. március 16. óta dolgozik a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatalban. Több mint 5 évet építési építésügyi hatósági előadóként dolgozott, 
majd ezt követően került 2003-ban a hivatal Városüzemeltetési irodájára, így lett az én utódom. 
1998. márciusa óta a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak és Közszolgálatban 
Dolgozók Szakszervezete Komlói Alapszervezetének tagja, 2003 óta annak titkára. 
Irodavezetősége alatt számos sikeres nagy horderejű pályázati beruházás valósult meg, melyek 
sikeréhez szakmai hozzáértése, terhelhetősége és fáradhatatlan munkabírása elengedhetetlen 
volt. 
Horváth László 2020-ban több évtizedes kiváló vezetői szakmai munkássága elismeréséül 
Komló Város Közszolgálatáért kitüntető díjban részesült. Önkormányzatunk és a hivatal 
nevében megköszönöm az eddig végzett munkáját. Mit is kívánhatnék mást? A jó Isten adjon 
erőt, egészséget hitet és nagyon sok örömet a hosszú nyugdíjas évei alatt! Engedd meg, hogy 
ezen a testületi ülésen történő elköszönés alkalmából „vigasztaló cseppeket” és egy elismerő 
oklevelet adjak át, gratulálok! 
 
Javaslatot teszek a napirendi pontok módosítására, illetve újak felvételére; ugyanakkor van 
olyan napirendi pont, amelynek levételét kezdeményezem. Új, 31. sz. napirendként javaslom 
felvenni és tárgyalni egy TOP-os, 2016-os, hosszú azonosítószámú „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón című pályázati projektekhez kiegészítő forrás biztosítása” című 
előterjesztést. Az eredetileg 22-es napirendként szereplő „Anderson Group Kft. munkahely 
megtartási támogatási kérelme” című napirendi pontot javaslom levenni a listáról, mivel az 
arról való döntés az SZMSZ szerint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság átruházott 
döntési hatáskörébe tartozik; és a bizottság az elmúlt ülésen már meg is hozta az ezzel 
kapcsolatos döntését. Akkor szavazzunk egyszerű többséggel a napirendi pontok módosításáról, 
aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Dr. Barbarics Ildikónak javaslata van, megadom a szót. 
 
Dr. Barbarics Ildikó : Indítványozom, hogy a 3. sz. napirendi pont a jelen testületi ülés 
napirendjéről kerüljön levételre, melynek egyszerű indoka az, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt 
a polgármester által hozott döntésekről a rengeteg beszámoló okán nem állhatott kellő idő 
rendelkezésünkre ahhoz, hogy az anyag átolvasását, átvizsgálását teljesíteni tudjuk. Ehhez 
további időre lenne álláspontom szerint szükség, ezért kérjük, hogy a következő rendes testületi 
ülés napirendjét képezze az anyag. 
 
Polics József: Nem támogatom ezt a javaslatot, mivel folyamatos egyeztetések történtek - a 
veszélyhelyzet ideje alatt is - a hozott döntésekről, és úgy gondolom, hogy az a rengeteg anyag, 



ami ehhez kapcsolódik időben a képviselők asztalára vagy gépére kerülhetett. Aki ennyi idő 
alatt nem tud döntést hozni ebben a kérdésben, az másban sem képes döntést hozni. Szavazzunk 
erről a módosító javaslatról. 
 
Szavazás: A képviselő-testület 6 igen szavazattal 5 nem szavazat mellett elfogadta a javaslatot, 
így a 3. sz. napirendi pontot levette a tárgyalandó napirendek közül.  
 
Polics József: Akkor szavazzunk az előbb általam elmondott módosításokról, aki azzal egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Szavazás: A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat.  
 
A napirendi pontok sorrendje ezzel értelemszerűen változik a meghívóban jelzettekhez képest. 
 
Polics József: A 20. sz. napirendhez a Komlói Bányász Sportkör Kt. beszámolójához a 
taggyűlési jegyzőköny kiosztásra került.  

 
1. sz. napirend 

 
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Normál viszonyok között a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló tavasszal 
szokott megtörténni, de idén a veszélyhelyzet miatt ez nem volt lehetséges. Nagy tisztelettel 
köszöntöm dr. Gulyás Zsolt Megyei Rendőr-főkapitány urat, valamint Oletics Károly komlói 
kapitányságvezető urat. Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta 
és elfogadásra javasolja. Kapitányságvezető úr jelezte, hogy szólni kíván az előterjesztéshez, 
ezért megadom számára a szót. 
 
Oletics Károly: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Testület! Azt gondolom, hogy a járványügyi 
helyzet sajátossága az, hogy egy 2019. évi beszámolót 2020. őszén tárgyalják. Annyit 
mindenféleképpen szeretnék Önöknek az anyaggal kapcsolatban elmondani – 
magyarázatképpen-, hogy az olvasóban esetleg negatív érzést kelthet az a szám, hogy Komló 
városában a bűncselekmény szám 355-ről 857-re emelkedett. Ezt meg lehet magyarázni azzal, 
hogy 2017-ben indult egy olyan büntetőeljárás, amely a társasházi csalásokkal kapcsolatban 
történt, amely ilyen mérvű bűncselekmény tárt fel, és a nyomozás 2019-ben került befejezésre. 
A statisztika, amiből dolgozunk az mindig követő statisztika -, ez azt jelenti, hogy egy 
nyomozás befejezésekor kerül be a bűncselekmény az adott statisztikai adatokba, úgyhogy ez 
ennek az oka. Annyira azért felhívnám a figyelmet, hogy minden olyan bűncselekmény 
vonatkozásában, amely a szubjektív közbiztonságérzetet jelentősen befolyásolja, - a közterületi 
bűncselekmények, a lopás, a betöréses lopás, a lakásbetörések vonatkozásában - mind a 
bűncselekmény szám csökkent 2019 évben, mind a nyomozás eredményesség növekedett. 
Javaslom a testületnek a beszámoló elfogadását. Köszönöm szépen! 
 
Polics József: Köszönöm szépen! Főkapitány úr kért még szót, megadom. 
 
Dr. Gulyás Zsolt: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Mindenféleképpen szerettem volna eljönni, 
hiszen ritkán találkozom Önökkel. Ma már szó volt a koronavírus járványról több témában is, 
ez is befolyásolja, hogy a járási közbiztonsági egyeztető fórumok is elmaradnak. Alkalmat és 
módot kell keresnem arra, hogy Önöket tudjam tájékoztatni arról, hogy a kapitányságok hogy 



állnak és hogy áll a megyei rendőr-főkapitányság. Talán néhány szót először a kapitányságról, 
hiszen Önöket sokkal jobban érdekli a kapitányság. A Komlói Rendőrkapitányság 
tevékenysége stabil, a nyomozás eredményessége és a felderítési eredményessége 
folyamatosan javul. A jelenlegi számok azt mutatják, hogy 2019-hez képest még 
eredményesebb lesz a kapitányság. A bűncselekményszámot csökkenteni tudtuk továbbra is.  
A legfontosabb a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, és az nem csak Komlóra 
igaz, hanem a megyei rendőr-főkapitányságra is. A Komlói Rendőrkapitányság olyan 
ügyekben nyomoz, amelyek nemcsak Komlót érintik, hanem országos kitekintésük is van, tehát 
komoly ügyekben folytat most jelen pillanatban is nyomozást. El kell mondanom, hogy komoly 
eredményekkel kecsegtető ügyekben vesz részt. Nagyon fontos volt számunkra az elmúlt évben 
a kábítószer elleni fellépés. Ezt tűztük ki célul, hogy 2020-ban sokkal hatékonyabban lépjünk 
fel a kábítószer terjesztéssel szemben. Kifejezetten a terjesztést mondom, fogyasztót bármikor 
tudunk találni. Nem a fogyasztói magatartás az elsődleges cél, hanem a terjesztői magatartás. 
Ezek a 2018-ban, 2019-ben elindított folyamatok lassan beérnek, ennek már láthatták 
eredményét, hiszen a Pécsi Rendőrkapitányság illetékességi területén, Pécs városában 
számoltunk fel egy nagyobb bűnszervezetet, amely kábítószerrel, különösen pszichoaktív 
anyagok terjesztésével foglalkozott. (Lehet, hogy úgy gondolja mindenki, hogy ez csak Pécset 
érinti, de ez nem így van, hiszen ez az egész megyét, sőt a régiót érintő dolog). Az egész 
régiónak a pszichoaktív anyagterjesztői hálózatát befolyásolja, negatív mértékben. Ezt a 
folyamatot nem fejeztük be, tovább dolgozunk ezen és ezzel párhuzamosan megpróbálunk 
elindítani egy olyan projektet, amely kifejezetten a fogyasztókat célozza meg. Próbálunk 
alternatívát nyújtani a fogyasztók számára, tehát másfajta élményt próbálunk keresni. Ebben 
egyeztetünk több szervezettel és próbálunk rá pályázati pénzt keresni; és ennek az első „lába”, 
ha minden jól alakul, akkor a 2021-ben már Pécsen megjelenik.  
A másik fontos dolog, amit szerettünk volna az az áldozattá válás felderítése, különösen a 
gyermekotthonban élőkkel szembeni áldozattá válás felderítése. Ennek egyik előfeltétele a 
nagyon szoros együttműködés a gyermekotthonokkal a gyermekotthonokban lévő 
pszichológusokkal, nevelőkkel. Mi rendőrként tudunk gondolkodni és sokszor, amikor 
gyerekhez szólunk, kicsit olyanok vagyunk, ”mint elefánt a porcelánboltban”. Nagyon nagy 
segítséget jelent nekünk a gyermekotthonban dolgozó szakemberek jelenléte. Ebben az évben 
is nagyon komoly előrelépés van e tekintetben, számos olyan ügyünk van, ami eredménnyel 
kecsegtet, ahol megakadályoztuk vagy megszakítottuk az áldozattá válást. Sőt van olyan 
ügyünk, amit már be is fejeztünk, tehát hamarosan vádemelési javaslattal fogjuk átadni ezt az 
ügyet. 
A következő fontos kérdés a közlekedésbiztonság. Ha megnézzük a közlekedési helyzetet, 
akkor láthatjuk, hogy Komlón is, de az egész megyében is nagyon rossz a közlekedésbiztonság. 
Ez 2019-re hatványozottan igaz, minden mutatóban emelkedett a szám. Ebben a rendőrségnek 
két eszköz van a kezében, az egyik a megelőzés, a másik pedig a hatékony fellépés. Az a furcsa 
helyzet alakult ki, hogy amikor a rendőrök hatékonyan fellépnek, akkor mindig az a kérdés, 
hogy mit keresnek ott, miért kell ott mérni, miért bújnak el… Amikor pedig arról beszélünk, 
hogy közlekedésbiztonság, balesetek száma, akkor pedig számon kérik rajtunk, hogy mit tesz a 
rendőrség. Ezt a két dolgot tudjuk tenni, hatékony megelőzés tevékenység. Semmilyen 
megelőzés tevékenység nem ér semmit, ha az emberek nem partnerek abban, hogy merjünk 
beszélni a közlekedésbiztonságról, merjük azt kimondani, hogy a helyzet nem jó, és próbáljunk 
közösen tenni és együtt tudjuk csökkenteni a balesetek számát.  
Én azt szeretném, ha egyszer arról tudnék Önöknek számot adni, hogy egyetlen egy 
sebességmérés sem volt eredményes, de ezt nem tudom elmondani. Tavaly közel 20.000 
sebességmérés volt, ami pozitív eredménnyel zárult. Volt olyan, aki háromszor szaladt bele a 
sebességmérőbe és volt olyan, aki lakott területen belül 50 helyett 140-el száguldozott. Én azt 
gondolom, hogy ez minden kritikán aluli, tehát továbbra is fel fogunk lépni nagyon szigorúan 



ez ellen. A gyorshajtás mellett egy óriási probléma az ittas vezetés. Az ittas vezetés 
kiszűrésében is igyekszünk még hatékonyabban fellépni. Komlóra is jellemző az aktív 
közterületi jelenlét, ami azt jelenti, hogy az elemző, értékelő bűnügyi információn alapuló 
közterületi jelenlétet igyekszünk megvalósítani. Van még mit fejlődnünk, de ennek eredménye 
az, hogy az elfogások és az előállítások száma jelentős mértékben emelkedett. Több embert 
értünk tetten, fogtunk el bűncselekmény elkövetése alatt vagy közvetlenül a bűncselekmény 
elkövetése után. Ez egyrészt a közterületi jelenlétnek tudható be, másrészt pedig annak, hogy a 
bűnügyi tevékenységet átalakítottuk és ún. „forró nyomos” tevékenységet folytatunk. Azonnal 
reagálnunk bűncselekményekre és nem várunk a következő napig, hanem ha az éjszaka 
következik be, amit éjszaka meg lehet csinálni ezt a kollégáink megcsinálják. Ennek 
eredményeként nagyon sokszor már reggelre már megvan az elkövető.  
Visszatérve a közlekedésrendészetre mondtam, hogy megelőzés, mit tudunk tenni? 
Kampányokat folytatunk, de a legfontosabb az, hogy megkerestük a legkisebbeket, a 
„Közlekedjünk együtt. vigyázzunk egymásra” projekt keretében. 38 iskolában kezdődött meg 
2019-ben a tanítás, 38 első osztályban kezdtük el a gyerekeket képezni, tanítani közlekedés 
kultúrára. Most már csatlakoztak még többen hozzá, és az idén Szigetváron kísérleti jelleggel 
három óvodában a „Keve mini”-t kezdtük el, tehát már óvodásokkal elkezdtünk foglalkozni. A 
cél az, hogy ismerkedjenek a közlekedéssel, nem feltétlenül KRESZ-t akarunk nekik tanítani, 
hanem azt, hogy hogyan kell kulturáltan közlekedni. Én azt gondolom, hogy a Komlói 
Rendőrkapitányság helyzete stabil, a közbiztonság jó, ezen az úton szeretnénk haladni. 2021-es 
célkitűzéseink is azok, hogy az itt élő emberekért tegyünk többet, a közösségért tegyünk többet 
is az itt élő emberek biztonságban érezzék magukat. Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
Polics József: Köszönöm főkapitány úrnak és kapitányságvezető úrnak a beszámolóhoz való 
kiegészítését.  
Frakcióvélemény, kérdés, észrevétel van-e?  
 
Orsós Ferenc: A rendőrségi éves beszámolóval kapcsolatosan köszönetemet szeretném 
kifejezni. Azt gondolom, hogy abban a közösségben, amiben mi élünk rend van és fegyelem. 
Jól látható, hogy az utcákban igenis odafigyelnek a közbiztonságra. Nemrégiben volt egy 
megkeresésem kapitány úr felé és azonnal tudta teljesíteni a kérésemet. Van egy drog, ami 
elterjedt az országban, melytől több fiatal életét vesztette. Emiatt kértem, hogy egy kolleganőt 
biztosítson nekünk, hogy tudjunk felkészülni erre vonatkozóan. Ezt kapitány úr azonnal tudta 
biztosítani, köszönöm szépen! Én a beszámolóhoz csak gratulálni tudok, hiszen jól mutatja, 
hogy változás történik, jó irányban.   
 
Pálfi László: Kérésem az lenne a rendőrkapitány úr felé, hogy az új körzeti megbízott számát 
szeretném megkapni, mert a régit időközben áthelyezték.  
Lenne egy kérdésem, nem is igazán az enyém, hanem az Új-telepen élőknek. Egy olyan 
problémával küszködünk, hogy vannak ezek a kis 50 cm3-es motorok, ezekkel az utcában fel-le 
motoroznak, és amikor 4 órán keresztül folyamatosan ezt kell hallgatni, akkor az ott élőknek az 
ingerküszöbe kicsit kezd elfogyni. 
Esetleg erre valami megoldást kaphatnánk? Ez ügyben már beszélgettem dr. Vikor László úrral, 
annyit mondott, hogy próbáljunk meg Öntől majd segítséget kérni. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület és tisztelt 
Vendégeink! Köszönöm, hogy a tegnapi bizottsági ülésen - ahol a bizottság támogatta az 
előterjesztés elfogadását - feltett kérdéseimre a válasz most is elhangzott, szélesebb körben, 
drog ügyben voltak kérdéseim.  
Miután most a közlekedés biztonságával kapcsolatban több minden is elhangzott, azt szeretném 



megkérdezni - ez nem pusztán az én kérdésem, hanem a lakosság részéről valóban többször 
felmerül-, hogy az, ha „elbújnak a rendőrök”, magyarán szólva nem látható helyen mérnek az út 
szélén, az mennyiben segíti elő a közlekedés biztonságának a javítását, illetve a megelőzést? 
Hiszen az átlag állampolgár részére ez alapvetően egy valamit jelent, nem fogja megelőzni a 
szabálysértés elkövetését, mert nem látja, le sem lassít. Utólag kap egy levelet arról, hogy 
megbüntették, tehát ez inkább pusztán csak a szankciót jelenti annak, akivel szemben ez 
történik, nem pedig adott esetben a megelőzést - ha csak az nem, hogy jövőre nézve jobban 
odafigyel - ez több mindenki részéről felmerül. Erről kérnék tájékoztatást. 
 
Polics József: További kérdés, vélemény van-e a képviselők részéről?  
 
Dr. Gulyás Zsolt: Én a közlekedésrendészeti részét nagyon szívesen megválaszolom. Tehát 
mint ahogy nem csak abba a házba nem szabad betörni, amit vagyonvédelmi kamara véd, itt a 
sebességet sem csak ott kell betartani, ahol a rendőr mér. Tehát az 50-es tábla a teljes 
településre vonatkozik, a 90-es tábla pedig a teljes útszakaszra vonatkozik. Én azt tudom 
javasolni, be kell tartani a közlekedési szabályokat és akkor nem kell félni a mérésektől.  Ha 
most nem élünk a lehetőségeinkkel és csak olyan autóból mérünk, ami jól látható, akkor ott 
fogják betartani a sebességhatárokat, ahol a rendőrautót látják, de nem az a cél. A cél az, hogy 
mindenütt betartsák a sebességet. Én azt szeretném, amit az előbb is mondtam, hogy jövőre azt 
tudjam mondani, hogy egyetlen gyorshajtót sem mértünk. Nekünk ez nem cél, hogy gyorshajtót 
mérjünk, de azt is higgyék el nekem, hogy nagyon nem is kell törni magunkat azon, hogy 
mérjünk. A 67-es úton a komlói kollegák mértek, 2 óra alatt 11 gyorshajtás történt. Azt 
szeretném kérni, hogy tartsuk be a sebességhatárokat és akkor onnantól kezdve nem kell félni 
semmitől sem, ezért találták ki a közlekedési szabályokat.  
 
Oletics Károly: Természetesen az új körzeti megbízott telefonszámát bármikor megadom 
Önnek. 
A kismotorral kapcsolatban érdekes kérdés, mert ugye igazából szankcionálni ezt nem nagyon 
lehet, de egyet tudok ígérni: ha úgy érzik, hogy a lakosságot zavarja a kismotor, akkor a rendőri 
jelenlét ebben megoldást fog nyújtani. Egyetlen telefon és a kollégák meg fognak jelenni azon 
az útszakaszon és meglátjuk, hogy ezt követően a zavaró tevékenység folyamatos lesz-e. 
 
Polics József: Minden kérdés megválaszolásra került, a szavazás előtt csak annyit szeretnék 
mondani, hogy gratulálok az eddig elért eredményekhez. Szeretném megköszönni a 
járványveszély ideje alatt a rendőrség munkáját. A rendőrséggel több szervezet működött 
együtt az ÁNTSZ-től a Városgondnokságon át a polgárőrségig, voltak időszakok, amikor jöttek 
éjszaka is a telefonok, hogy milyen intézkedéseket kell tenni. Úgy gondolom, hogy a rendőrség 
ebben az együttműködésben példaértékűen dolgozott. Örülök az elért eredményeknek és a 
kábítószer területén elérteknek is. Nagyon fontos, hogy ezen a területen előrébb tudtunk lépni.  
A közlekedésbiztonság a közlekedés kultúránk függvénye, és sok területen jómagam is 
tapasztalom, hogy ezen is van mit javítani. Közösen kell itt is nagyon sokat dolgoznunk annak 
érdekében, hogy mind a gyalogosok, mind a gépjárművezetők betartsák az ide vonatkozó 
szabályokat. Sokszor az emberek nem veszik észre, hogy saját érdekük ezt kívánná meg. Itt 
továbbra is kérem az Önök segítségét, támogatását!  
Bízom abban, hogy a jövő évi beszámoló már „normál mederben” fog tudni zajlani és ennél 
jobb eredményeket fogunk tudni elérni, ehhez még egyszer gratulálok, további sok sikert 
nagyon jó egészséget kívánok a teljes csapatnak! 
  
A polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
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Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonsági helyzetről 
 

1. A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Komlói 
Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének az önkormányzat közbiztonsági 
helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját. 

 
 

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

2. sz. napirend 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Pótlólag került kiküldésre az én beszámolóm az elmúlt időszakban végzett 
tevékenységemről.  Igen nagy terjedelmű az előterjesztés.  
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Jégl Zoltán: A beszámoló valóban hosszú, hiszen 5 és fél hónapot ölel fel. Március elején volt 
az utolsó rendes képviselő-testületi ülésünk és a beszámoló első fele, illetve egy része az már 
olyan szempontból nem aktuális, hogy azóta már voltak újabb tárgyalások, továbbá azok egy 
része megvalósult. A népkonyha üzemeltetéséről történt tárgyalással kapcsolatban érdeklődnék, 
továbbá a Hétdomb fesztiválról történt egyeztetésről. Hallhatnánk-e a 
pénzügyminisztériummal való egyeztetésről a nagyberuházások plusz forrásigényéivel 
kapcsolatban, illetve MÁV Zrt-vel a bérelt területen folytatható beruházásokról? 
 
Bareithné Benke Nikolett: Dukai Miklós helyettes államtitkár úrral tárgyalt a REKI 
támogatásról, ezzel kapcsolatban a jelenlegi helyzetben kérem, mondjon nekünk valami 
biztatót. Több fordulóban egyeztetett a Belügyminisztériumban többlet önkormányzati 
támogatás ügyében, meg tudhatnánk, hogy itt mire jutott? Továbbá szeretném kérdezni, hogy a 
pihenő park jövőbeni működésének új elképzeléseiről történt egyeztésről kaphatnánk-e 
tájékoztatást? 
 
Vízhányó András: Szeretném kérdezni, hogy mit sikerült a miniszterelnök úr sportért felelős 
biztosával egyeztetni a KBSK 100 programunkkal kapcsolatban? 
 
Pálfi László: Olvastam az anyagban, hogy több alkalommal egyeztetett a fürdőépület bérlőivel 
annak hasznosításáról, erről szeretnék egy kicsit bővebben hallani. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Az egyik kérdésem, hogy a HIPA rendszerbe való bekerülés 
lehetőségeiről egyeztetett a külügyminiszterrel, ez gyakorlatilag mit jelent, mik a feltételek? A 
MÁV vezetőivel a vasút nélküli belvárossal kapcsolatban történt egyeztetés is érdekelne, 



valamint a kézilabda munkacsarnokkal kapcsolatban kaphatnánk-e tájékoztatást? Utolsó 
kérdésem a METÁR támogatással megvalósítható napelemes befektetésekről szóló 
tárgyalásokról kicsit bővebben, ha hallhatnánk, hogy ez pontosan mit takar. A KBSK 100-al 
kapcsolatos megbeszélésekre is kíváncsi lennék. Városi szintű kérdés, hogy egy általános 
tájékoztatást kaphatnánk-e a vaddisznókkal kapcsolatban? 
 
Kispál László: Mennék sorrendben, pihenőpark: én azt gondolom, hogy változnak az idők 
változnak a kihívások és egy lejárt szerződést kell kezelni, ami december 31-ével lejár. A 
pihenőpark üzemeltetője nagyon jó munkát végezve, nagyon jól karbantartotta is fenntartotta 
ezt az ingatlant az Önkormányzat számára. December végével azt hiszem, pontosabban január 
15. nyugdíjba vonul. Egy évvel ezelőtt egy külön megbeszélésen kérte egy évvel 
meghosszabbítani az akkori lejáró szerződését, ezt megtettük. Most próbálunk előkészülni arra, 
hogy egy nagy vagyoni értékű ingatlan hasznosításában nagyon körültekintően miben tudjuk 
szolgálni a város érdekeit és miben tudunk spórolást elérni, hiszen tudjuk a jelenlegi fenntartás 
nekünk pénzbe kerül. Én azt gondolom az a fél mondat, hogy „változnak az idők” abban 
időszerű egy kis magyarázatot adni erre. Az idők változás azt hozza, hogy bizonyos területek 
piacosítottak, piaci viszonyokká váltak, ez szabadon megengedett jelen pillanatban is a 
pihenőpark üzemeltetője számára. Ezt felismerve talán a jövőben nem kiadás, hanem bevételi 
forrás származhat az önkormányzat számára. Figyelembe véve az önkormányzat igényeit: 
óvodák jelenléte, iskolák odalátogatása és ott tartózkodása, bizonyos rendezvények ott tartása 
nagyon körültekintő és nem ijesztő feladatot ró ránk. Úgy szeretnénk megtartani, hogy ebből 
kicsit hasznunk legyen, de semmiben ne csorbuljon az önkormányzatnak a eddigi szabad 
felhasználása, szabad lehetősége, szolgálja a város, önkormányzat érdekeit; óvodákat, iskolákat 
magánembereket, de egy kicsit a piaci irányba elmozdulva nekünk hasznot hozzon. Remélem, 
kielégítő a válaszom erre. 
KBSK 100-al kapcsolatban elmondanám, hogy én egy olyan munkacsoportnak vagyok a tagja, 
amelyben egy kicsit rám hárul a sport, sportszakmai feladatok megítélése, illetve képviselőként 
az is rám hárul, hogy próbáljuk meg biztosítani a KBSK 100 méltó megünneplését, amely 2 év 
múlva, a tervek szerint bányásznap előestéjén történne meg. Azt is fel kell ismerni, hogy a sport 
jelenlegi támogatási rendszere is elég nehezen működik. Az önkormányzat költségvetése 
nehezen bírja el, ezért, hogy ne legyen kitéve az önkormányzat pénzügyi helyzetének,  2 évvel 
az eseményt megkezdően elkezdtünk egy folyamatot, felvázolva azokat a lehetőség szerinti 
sport szakmai lehetőségeket is, amiben sportversenyek  -akár régi, kiöregedett sportolókkal 
vagy a sportot befejezőkkel (rossz ez a kifejezés) öregfiúk mérkőzése, gyaloglóversenytől 
kezdve futóversenyig, kézilabda versenyig akár hagyományőrző bicikliversenyig -, minden 
olyat felvonultassunk az utolsó héten, amely egy  bankettel zárulna. Összefoglalva az elmúlt 
100 évben a legidősebb és a nemrég abbahagyott sportokat vagy aktív sportokat. Ennek viszont 
pénzügyi feltételrendszere kell, hogy megteremtődjön, ez egy kétéves folyamat. Ebben az 
ügyben polgármester úrral tárgyaltunk a PVSK-val, ott 27.000.000 Ft-ba került ennek méltó 
megünneplése. Feltételezem, Komló sem maradhat ebből ki, ebből nem lehet kisebb. A méltó 
megünnepléshez ugyanekkora összegre számítunk, ezt viszont össze fogjuk gyűjteni, erre 
tettem ígéretet a csoporton belül, erre kaptam megbízást. Elkészültek a csekkek, elkészült 
minden olyan feladatsor, ami ezt a két évet felölelve ezt majd később biztosítaná. Várunk 
ötleteket szakosztályoktól, idősebb sportolóktól, lehetőséget kínálunk a méltó megünneplésre 
és a korosztályok összehozására. Reméljük ez két év múlva sikeres lesz, hiszen Bányásznap 
előestéjére szánjuk, jó egy hetes versenysorozattal.. 
A vaddisznókkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az utolsó bejáráson, amely a múlt 
héten történt, egy újabb irtással - azon a területen, ahol a vaddisznók a legerőteljesebben 
jelentek meg, sőt szaporulat volt, ezáltal egy növekmény lépett fel -. teljes írtást végeztünk el, 
hogy innen kiszoruljanak. Az a sajnálatos esemény állt elő, hogy a kiszorulás nem a városból 



kivonulást jelentette, hanem más területre való átköltözést. Nem tudjuk megoldani, nem tudjuk 
az arborétumot kiirtani, én azt gondolom, nem tudunk a kertekbe irtást rendelni. Polgármester 
úrral és egyéb szakemberekkel folytatott megbeszélések szerint ma már csak a kilövést tartjuk 
jó megoldásnak. Lehet, hogy nem állatbarát dolog, de tudomásul véve - egy számmal alá 
szeretném ezt támasztani-, hogy nem véletlen, amikor a vadásztársaság a korábbi évek 200-as 
kilövések számát 400-ra emelte. Ezzel vélhetően elismerte, hogy túlszaporodott csak, ezt nem 
komlóiaknak kéne tudomásul vennünk. Kérjük vadásztársaságot nyomatékosan, hogy járjon a 
dolgok után, kilövéssel gyérítse a vaddisznóállományt. Ez az én véleményem, ez itt tart jelenleg, 
de kérem, fogadják el azt, hogy ma a vadásztársaság asztalán pattog a labda. 
 
Polics József: A hozzám intézett kérdésekre megpróbálok válaszolni. A népkonyha dolga 
reményeim szerint hamarosan a Képviselő-testület elé kerül. Ez valamikor a nyár közepén 
indult el ez az egyeztetés. Ez egy olyan lehetőség, amelyben az Egyházközség normatív és 
kiegészítő támogatás mellett a COVID időszakban hasonló dobozos eljárással úgymond egy tál 
ételt biztosít a rászorulóknak. Ez már működik több településen is, próbáltam ezen az ügyön 
„segíteni”, hogy minél több emberhez elérjünk. Komló a hét dombja miatt elég nehéz 
helyzetben van, más a kezelési mód és a lehetőség egy Kenderföldi városrészen és más a 
lehetőség egy körtvélyesi vagy akár a csatolt településrészeken. Ezeket a helyszíneket 
végigjártam a pünkösdista egyház képviselőjével. Ők vállalnak minden olyan tevékenységet, 
természetesen engedély beszerzést, egyéb dolgokat, amely ezzel jár. Alap dolog, hogy a 
képviselő- testületi hozzájárulásra szükség van. Jövő héten fogunk találkozni velük, jegyző úr 
az ezzel kapcsolatos kérdéseit feltette a Kormányhivatalnak. A napokban meg is jött az erre 
vonatkozó válasz, ennek figyelembevételével folytatjuk az egyeztetést, illetve a pontosításokat 
és ezután fogjuk beterjeszteni a Képviselő-testület elé. 
A Hétdomb Filmfesztivál október 6-án, 7-én fog kezdődni, online módon és valójában az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának kiemelt támogatásával tud megvalósulni. Napirendi 
pontként szerepel itt a Képviselő-testület előtt - az előző 3 fesztiváltól eltérően - most Komló 
Város Önkormányzata csak a fődíjat támogatja. Az előző időszakban, mindent biztosítottunk a 
Színház- és Hangversenyterembe a géptől a vászonig mindent, ezek most elmaradnak. Volt egy 
olyan törekvés, hogy próbáljuk megrendezni kicsibe”, az INTERREG pályázatban a Múzeum 
és könyvtár épületében kialakított külön teremben, de erről én lebeszéltem a szervezőt, a 
Komló és térsége televíziót. Ennek egyik oka az volt, hogy megkerestük az oktatási-nevelési 
intézményeket, hogy akár külön blokkokba, csoportokba, osztályként közte fertőtlenítve 
jöhetnek el azokra a filmekre, ami a különböző korosztályokhoz kapcsolódik. Ezt nem vállalták 
be az oktatási-nevelési intézmények. Így most ebben a növekvő számú megbetegedéseket 
figyelembe véve ezt elvetettük. Bízom abban, hogy az online fesztivál még nagyobb 
lehetőséget teremt arra, hogy még többen meg tudják nézni ezeket a filmeket. Aki esetleg nem 
jutott hozzá első körben, az majd később is meg tudja tekinteni őket.  
A nagy nagyberuházások dolgában a buszpályaudvar, illetve a barna 2 (a fürdő épület 
vonatkozásában) tudok jó hírről beszámolni. Ez azt jelenti, hogy kabinet ülésen elfogadták a 
215.000.000,- forintos buszpályaudvari kiegészítést és a 75.000.000 forintos fürdő épülethez 
kért önkormányzati plusz támogatást. Amikor felhívtak a Miniszterelnökségről kétszer is 
elmondták, hogy a 380.000.000 forintos beruházáshoz 215.000.000 forintos támogatást kapott 
Komló Város Önkormányzata, ilyen százalékos támogatást még senki nem kapott (meg lehet 
kérdezni a kollegáktól, hogy mit mond a jogszabály). Bízom benne, hogy a végleges, 
Közlönyben megjelenő szám ugyanez lesz.  
A 3. jelenleg futó nagyberuházás a barna 1, ahol 177.000.000 forintos támogatási igényük van 
beadva, jelenleg még szakértői fázisban van. Bízom abban, hogy az előző kettő egy jó hónap 
múlva már a végső döntés fázisában lesz. Költségvetésünk idei és jövő évi számait tekintve, 
plafonként meghatározott hitelfelvételi limitünket nézve úgy gondolom, hogy ezek a 



támogatások nagyon jól jönnek. Itt is meg kell köszönnöm a minisztériumok támogatását, 
segítségét és természetesen dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő munkáját is, aki 
folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a munkákat és mindenben a segítségemre van.  
Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár úrral folyamatos tárgyalásban vagyok. Legutóbb 
tegnapelőtt este beszéltem vele és megragadom az alkalmat, hogy itt is bejelentsem, hogy 18-án 
a belügyminiszter döntött Komló Város 40.000.000 forintos támogatásban részesül az 
Alkotmány utcai útfelújítással kapcsolatban. Köszönjük miniszter úr 6. alkalommal meghozott 
pozitív döntését.  
A REKI támogatásunknál helyettes államtitkár úrék még küzdenek azzal, hogy - a COVID 
miatt először 8 milliárdról 3 milliárdra visszacsökkentett, majd ismét 5 milliárdra felemelt 
támogatást - újra visszahozzák nem a 8 milliárdra, hanem annál többre, hogy az igényeket 
minél magasabb százalékban tudják kielégíteni, mivel a beérkezett REKI támogatási igények 
10 milliárdos nagyságrendűek.  Az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve én egy 3 változós 
kérést terjesztettem elő. Az első, legpesszimistább változat a volánbusz Zrt-hez kapcsolódó 
175.000.000 forintos támogatási összeg. A legoptimálisabb, hogy mind a 186.000.000 forintot 
megkapjuk. A közbenső szám - a Városgondokságnál volt a legnagyobb probléma, mindig is, 
ezt nem negatív értelemben mondom, ott van a legnagyobb pénz-kiegészítési igény, 6.000.000 
forint -, ha 175 és a 185 között (181-182 millió környékén) kapunk. Úgy gondolom, legkésőbb 
Karácsonyra születik erről döntés. Bízom benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan sikeresek 
leszünk. A Belügyminisztérium, az önkormányzatok legfőbb kapcsolatát biztosító intézmény, 
nagyon sokszor egyeztetek velük, gyakran személyesen. Március 5-én fogadta el a testület az 
idei költségvetésünket, számomra rengeteg feladatot meghatározva, mert az én városépítő 
munkám nem azonosulhat ezzel az elfogadott költségvetéssel. Március 6-án Pogácsás 
államtitkár úrnak megírtam a közel 200 milliós kérelmemet és rá pár hétre már ott voltam a 
minisztériumban, hogy pontosítsak. A pontosítás eredménye az lett, hogy valamikor júniusban 
kaptuk meg a 140 milliós támogatást. Nem egy rossz arány, ne legyünk elégedetlenek. A 
feladat Komló városában az utak, járdák, parkolók játszóterek tekintetében több milliárdos 
nagyságrendű. 100%-os elégedettségi szintet sosem fogunk tudni elérni, de akkor még 
nyugodtabban sétálhatnak végig az utcán. Én most is nyugodtan sétálok, csak bántja a 
szememet az a sok-sok gond, baj, amit meg kell oldani. 32 éves tapasztalatom alapján állítottam 
össze ezt a listát, amelyből a buszpályaudvar parkolójának építését, melyben a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság is eredményt is hirdetett. Meg is kezdődött a beruházás, az is ebből a 
Belügyminisztérium által felterjesztett, kormány által elfogadott pénzből valósul meg, nem a 
2020-as évi költségvetésből. Tegnap úgy tudom, hogy az összes többi pályázati kiírást a 
bizottság jóváhagyta, reményeink szerint hamarosan meglesznek a tényleges piaci számok és 
piaci árak. Bízom benne, hogy minimum azokat a munkákat meg tudjuk valósítani, amely 
ebben a szűkített 140.000.000 Ft-os kérelemben szerepelt.  
Vízhányó András kérdésével kapcsolatban elmondanám, hogy igen amikor megalakult a 
KBSK100 Bizottság, utána közösen - mint ahogy alpolgármester úr is mondta -, látogatást 
tettünk a PVSK 100-nál, hogy hogyan is csinálták ők meg ezt a programot pár évvel ezelőtt. 
Nagyon sok jó információt, ötletet kaptunk és ennek eredménye az lett, hogy Grünwald 
Gézával, - aki tagja ennek a bizottságnak - összeállítottunk egy olyan fejlesztési programot, 
amelyet szeretnénk erre a 100-as évfordulóra megvalósítani. Ennek több lába van, az egyik 
lábáról az értesítés éppen múlt héten érkezett meg, de rengeteg feladatunk van. Először is 45 
nap múlva be kell nyújtanunk a hiánypótlást, ez egy maximum 84.000.000 Ft-os támogatás a 
KBSK Center füves pályájának a teljes felújítására, de ebben a 100-as programfüzetben 
természetesen ennél sokkal több minden szerepel. Milliárdos nagyságrendű a kérelem, ebben a 
kérdésben nem lesz egyik napról a másikra döntés. A kormánymegbízott úrral ezt a részét 
egyeztettem, ő viszi a kérdést a miniszterelnök úr felé, de itt is több lábat tartunk a tűzbe, mert - 
alpolgármester úr atlétikai múltja miatt - az Atlétikai Szövetséget is próbáljuk ebbe a 



programba bevonni, mivel az atlétika pályát szeretnénk rekortán borításúra fejleszteni. Újra 
elindult Komlón az atlétikai munka. Már elhangzott, de itt is szeretném elmondani, hogy van 
számlaszáma a KBSK 100-nak, én már utaltam rá. Arra bíztatom a képviselőket, hogy ők is 
tegyék ezt a meg. 
Pálfy László úr kérdései a fürdő épülettel és a bérlőkkel kapcsolatos. A fürdő épülettel még az 
előbb elmondott pénzügyminisztériumi és miniszterelnökségi egyeztetés mellett ez a téma még 
nem szerepelt a Képviselő-testület előtt. Lassan a végére fogunk érni, és el fog készülni az 
előterjesztés. Örömmel tudom jelenteni, hogy minden szintnek van bérlője, de mivel a ház az 
alapvetően épületenergetikai pályázatról szólt (nem épület felújításról, épület és környezetének 
felújításáról) ez még vissza fog jönni a testület elé. A bérlők olyan szempontból érdekesek, 
hogy vannak olyan feladatok, amelyeket a bérlőknek kell megvalósítani. A teljes belső 
gépészeti, szakipari meg minden befejező munka, meg ahhoz a tevékenységükhöz kapcsolódó 
használatba vételhez szükséges engedély beszerzése. Vannak azonban ún. „közös terek”, 
amelyek csak a pontos bérlői tevékenységek ismeretében határozhatók meg, például 
tűzvédelmi szempontból. Ma is egyeztettem ebben a kérdésben úgy látom, hogy most jutottunk 
el a végére, még van egy kis munka ahhoz, hogy összeálljon az anyag és ide tudjuk hozni a 
testület elé. A bérlőknek július 1-ével átadtuk a munkaterületet, a szinteken dolgoznak a liftek. 
A jelenlegi állapot szerint egy kis csúszással jövő év elején tudunk olyan állapotba kerülni, 
hogy használható szintjeink lesznek. 
Barbarics Ildikó kérdéseivel kapcsolatban a következőket tudom elmondani: 
A fennálló Ferro Elektronics Kft-vel év elején indult egy egyeztető tárgyalás. Ez egy 
német-holland-magyar érdekeltségű gazdasági társaság, alapvetően beruházási és befektetési 
lehetőséget csak azokon a területeken látott, amelyek benne vannak a Külügyminisztérium által 
kiajánlott HIPA rendszerben. Ez nem egy bonyolult dolog, tehát az ő kezdeményezésükre 
indítottuk el a Városüzemeltetési-, és fejlesztési iroda közreműködésével ezt a folyamatot. 1,5- 
2 hónap alatt a Nagyrét utca és a Határ utca be is került ebbe a kiajánló területbe. Jelenleg a 
tárgyalások ott tartanak, - ebben majd még utána kérek segítséget, mert ma is kerestek már a 
COVID miatt náluk a mozgás az jelenleg nagyon kockázatos -, a területről el kell küldeni a 
majd egy drónos vagy légi,- vagy valamilyen más felvételt, ahol jobban látják, hogy hogyan néz 
ki, mert térképpel és egyéb ilyen anyagokkal természetesen el lettek látva. Annyi változás van, 
hogy az eddigi 1 hektár helyett 2 hektárról beszélnek most már. Természetesen üzlet, akkor lesz 
amikor végére érünk. Sok ilyen van és a végén nincs üzlet, de ha nem vágunk bele, akkor nem 
lesz belőle semmi. Amikor a kiajánló anyagba beírtam, hogy 350 Ft + Áfa az eladási ár és 
350.000 Ft a bérleti díj, akkor visszakérdeztek, hogy nem tévesztettem-e el valamennyi tizedes 
jegyet, mert ilyen alacsony számmal még nem találkoztak. Erre azt tudtam válaszolni, hogy 
eddig, amit eladtunk, bérbe adtunk ez volt a gyakorlat, ez számít, ezt tudom elmondani.  
„Vasút nélküli belváros”: ez már elkezdődött 2 éve, és hát eljutottam május-júniusban a MÁV 
Palota házába. Ha röviden akarok válaszolni rá, akkor még sokat kell utánajárni, hogy 
eredményes legyen. Nem egyszerű a helyzet, egy ilyen szervezettel az egyeztetés, mert minden 
vagyontárgyukhoz, minden vagyonelemükhöz, minden 1 méter sínhez ragaszkodnak. Most 
kibontottunk valamennyit az autóbusz-pályaudvar parkolónál, kész csoda, hogy végig tudtuk 
vinni a eljárást. Jelenleg és majd a „dühöngőn” ki fogjuk vetíteni, kaptam egy első fordulós 
belvárosi átalakítási koncepciót, ez is kell majd a MÁV-nak. Ez a koncepció nekem nem tetszik, 
a műszaki kollégákkal még egyeztetünk és várjuk mindenkinek a segítségét észrevételét, 
hogyan alakítsuk tovább a jövőben belvárost. Valójában a MÁV-val most főleg az autóbusz- 
pályaudvar parkoló miatt több egyeztetés is volt a héten is. Voltak itt, reményeim szerint dűlőre 
fogunk jutni, de ez egy nagyon hosszú távú fejlesztési elképzelés. 
A kézilabda munkacsarnokkal kapcsolatban annyit, hogy azt „elvitte első ütemben a COVID”, 
de február közepén már a közbeszerzési eljárásnak a helyszíni vállalkozói bejárási szemléje 
megtörtént a helyszínen. Ott millió kérdés vetődött fel és teljes áttervezési kérdések is közbe 



jöttek. Aztán jött a COVID, megállt minden folyamat. Annyira jó volt ez az időszak, hogy újra 
tervezték azt a részét az épületnek, amit újra kellett tervezni. Igazgató úrral történt egyeztetés 
alapján a kézilabda munkacsarnok közbeszerzési eljárása várhatóan 2020. októberében indul. 
Az 1. közbeszerzésnél erre 550 nap volt a kivitelezési határidő. Az majdnem másfél év, tehát ez 
azt jelenti, hogy tavasszal el tud indulni, akkor 2022. szeptember 1-jén az iskolakezdésre meg 
tud valósulni. Nem tudom, hogy változik-e a kiírás, majd ha eljön az október úgyis zavarni 
fogom, hogy hogyan állunk. 
A METÁR befektetéssel kapcsolatban azt mondom, hogy az elmúlt 5 év egyik kiemelkedő 
sikertörténete Komlón a naperőművek telepítésének támogatása.  Az 1. blokk teljesen más 
formában, sokkal nagyobb támogatással, sokkal jobb banki pénzügyi háttérrel került a kormány 
részéről meghirdetésre. Ennek kapcsán keltek el úgymond „magas bérleti díjjal” földterületek, 
illetve eladásra egy 4 hektáros rész Dávidföldön. A mostani kör neve METÁR, a lényege az, 
hogy lefelé kell licitálni arra, hogy mennyiért fogják átvenni a megtermelt villamos-energiát. 
Jelenleg Komló Város Önkormányzatának tulajdonában nem sok olyan terület van, ami szóba 
jön, de a „vaddisznós” szóba jön. Nagyon jó fekvésű és szinte nem kell dönteni a napelemeket, 
egész nap süti a nap, tehát jó termelési hatékonysággal lehet üzemeltetni. Ma is tárgyaltam 
METÁR-os ügyben, próbálkozok minden kapcsolatot egyebet kihasználni, annak érdekében, 
hogy ne a paksi - 67 kilométerre tőlünk lévő átvételi pont - legyen a meghatározó, mert akkor 
befektetőt nem fogok tudni találni. Jelenleg azt tudom mondani, hogy a csehekkel reményeim 
szerint alá fogjuk írni a jelzálogszerződést. (Az ígéret szerint szeptember végén-október elején 
fogják utalni a számlánkra az óvadékot, csak akkor tudunk aláírni.) Keresni kell egy angolos 
közjegyzőt, ilyen csak Pesten van, de „rajta vagyunk”. A csehek a kossuth-aknai és a volt 
diagonál aknával szemben lévő területen rendelkeznek önkormányzati bérleti szerződéssel, 
illetve az MVM melletti területen van komlói vállalkozóval hosszabbított bérleti szerződésünk, 
valamint erre a mindenki által „vaddisznós terület”-nek nevezett részre adtam ki tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot. Dolgozunk még azon, hogy más jelenleg nem önkormányzati 
tulajdonban lévő dolgoknál is tudjunk labdába rúgni, de erről majd a „dühöngőn” fogjuk 
tájékoztatni a képviselőket.  
Március 5-én volt rendes képviselő-testületi ülés, azóta csak rendkívül ülések voltak, ezért lett 
ilyen hosszú a dolog. 
Remélem mindenkinek minden kérdésre válaszoltam, HA a MÁV-nál valami kimaradt, ha 
pontosításra van szükség, még annyit tudok mondani, hogy az egyik tulajdonosi hozzájárulás a 
MÁV bérelt területre megérkezett. Bonyolult a MÁV teljes felépítése és az egész hozzájáruló 
rendszer is. Annak ellenére, hogy van egy testület által jóváhagyott bérleti szerződésünk egy 
csomó olyan külön jóváhagyást és eljárást iktatnak be, amit egyszerűen el tudok intézni a pécsi 
igazgatósággal. De amikor már egy pesti aláírásra is szükség van, akkor nem megy. Az 
iparvágányt nem bontathattuk le akárkivel, csak azzal, a 2-3 céggel, akiket ő megadott, hogy 
bonthatják, mert erre nekik van jogosultságuk. Arra a részre megkaptunk minden papírt, az a 
bontása vége felé közelít. Folytatnák tovább, de az ezzel kapcsolatban érkezett levelet még nem 
tudtam alaposan átolvasni, remélem, a hétfői egyeztetés után „felszáll a fehér füst” és 
nyugodtan tudunk dolgozni. 
Válaszoltam-e mindenkinek?  
 
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta beszámolót, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 



179/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról szóló beszámolót. 
 

A képviselő-testület tudomásul veszi: 
−  a beszámolót a pályázatokról 

−  a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 
tájékoztatót  

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 
Határid ő:  2020.szeptember 30.  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3. sz. napirend 

 
2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
A könyvvizsgáló nem tud részt venni a mai képviselő-testületi ülésen, de a véleményét 
elküldte. 
Van-e kérdés frakció vélemény, hozzászólási igény? 
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Örömmel hallottam az előző napirendi pontnál azokról a 
pénzösszegekről, amelyek befolytak és amelyek érkezni fognak az Önkormányzat részére, 
hiszen a költségvetés tárgyalásakor kezembe kerülő könyvvizsgálói vélemény igencsak felhívja 
a figyelmünket mindazokra tényezőkre, amikre vigyáznunk kell. Itt van pl.: a beruházások 
kapcsán történő hitelfelvétel, amely ha adott esetben „nem úgy sülne el”, komolyabb 
zárolásokra is számíthatnánk. Bízom abban, hogy akkor ezek a pénzösszegek segítenek majd 
egy kicsit könnyebbé tenni a dolgokat. Mindenesetre nagyon oda kell figyelnünk, minden egyes 
tételre és mindezek figyelembevételével a frakció támogatja az előterjesztést. 
 
Polics József:  Ha valaki megnézi a könyvvizsgálói véleményt, átnézi a mellékleteket, 
amelyekben tételesen föl vannak sorolva azok a plusz támogatások, amelyek az elmúlt 
időszakban jöttek és bízunk benne, hogy - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - év 
végéig minden a helyére kerül, és normálisan fogjuk tudni zárni ezt a nem egy könnyű 
esztendőt. Ennek érdekében még nagyon sokat kell tennünk. 
 
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a Képviselő-testület 11 igen 



szavazattal, a képviselő-testület elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
25/2020. (IX.25.) önkormányzati  

R E N D E L E T E 
 
KOMLÓ VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK 
RENDJÉRŐL SZÓLÓ 15/2020. (III.13.) SZÁMÚ RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 
bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) 
bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komló város 2020. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

„(1) A város 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az 
alábbiak főösszegek mellett:        

  a./ bevétel főösszege:  7.009.433.776 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  7.406.506.493 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):    397.072.717 Ft  
       
(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, 

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

       
  a./ bevétel főösszege:  2.036.777.010 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  2.433.849.727 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):    397.072.717 Ft  
  
         
(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi 

főösszegek mellett:        

         
  a./ bevétel főösszege:  4.972.656.766 Ft   
  b./ kiadás főösszege:  4.972.656.766 Ft   
  c./ hitelfelvétel (hiány):         0 Ft   
       
(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt 

előirányzatok:        



  1 személyi jellegű kiadások:           1.511.231.724 Ft 
  2 munkaadókat terhelő járulékok:     270.332.711 Ft 
  3 dologi jellegű kiadások:           1.378.175.530 Ft 
  4 felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás         2.403.849.727 Ft 
  5 speciális támogatások            0 Ft 
  6 egyéb kiadások:            1.842.916.801 Ft 
  7 költségvetési létszámkeretet: 296 főben állapítja meg. 
  8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 250 főben állapítja
   meg.„    
 

2. § 

A Kvr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 397.072.717 Ft összegű fejlesztési hitel 
biztosítja, mely előzetes kormányzati engedéllyel vehető fel. A költségvetés működési 
hiánya többletbevétellel kerül ellensúlyozásra. A 576.232.590 Ft többlettámogatás a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímén nyerhető el. 
A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére 
8.712.000 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat 
szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az 
adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított. „ 

3. § 

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

„6. § 

(1) A költségvetés tartaléka 724.800.822 Ft-, melyből:     

       

  működési általános tartalék:             0  Ft  
  működési tartalék:         724.800.822  Ft  
  ebből EU-s pályázatok kapcsán  
                 2021-re átviendő maradvány:       479.572.706   Ft 

 

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

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Komló, 2020. szeptember 24.  

 

dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester 
 



4. sz. napirend 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. Rengeteg pontosítás szerepel az előterjesztésben.  
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
 
Dr.Barbarics Ildikó: A rendezvényekkel kapcsolatos kérdésben - már a bizottsági ülésen is 
felmerült-, hogy a polgármester a felelős. Tudomásom szerint ez a munkaköri vagy egyéb 
leírásban alpolgármesteri feladatként van meghatározva, az ő személye alapvetően itt nincs 
meg említve. Nyilvánvalóan majd polgármester és alpolgármester viszonylatba kerül 
gondolom ennek rendezése. Bízom abban is, hogy a jövőre nézve az is evidens lesz mindenki 
számára, hogy a Humán Bizottság elnökével kell úgy egyeztetni, ahogy eddig ez nem történt 
meg.  
 
Polics József: Rendben van. Alpolgármester úr a polgármester irányításával végzi munkáját, 
de úgy gondolom eddig sem volt gondunk, nem is lesz, remélem. Javaslom a rendeletmódosítás 
elfogadását.  
 
További kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  

26/2020. (IX.25.) önkormányzati  
R E N D E L E T E 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 12/2019. (XII.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDO SÍTÁSÁRÓL 

 
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: 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2019. (XII. 5.) önkormányzati 

r e n d e l e t e  

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

1. § 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 



18. § (4) bekezdésének a) pontjában az „együttműködési megállapodáshoz” szövegrész 
helyébe az „közigazgatási szerződéshez” szöveg lép.  

2. § 

A Rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„48. § 

(1) A képviselő-testület minden naptári év elején rendezvény-naptárat fogad el. 

(2) Az önkormányzati rendezvény hivatalos szervezője és felelőse a polgármester. A 
polgármester a Humán bizottság elnökét a szervezés kezdetétől bevonja a rendezvény 
előkészítésébe. A polgármester a rendezvényt érintő minden lényeges kérdésről, 
elsősorban a programokról, fellépőkről, meghívottakról és a várható 
költségkihatásokról egyeztet a Humán bizottság elnökével.  

(3) A Humán bizottság elnöke a (2) bekezdés szerinti egyeztetésekről folyamatosan 
tájékoztatja a bizottságot, amely szükség szerint a rendezvényekkel kapcsolatos döntést 
hoz.” 

3.§ 

Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Az SZMSZ II. sz. függeléke helyébe a 2. melléklet lép. 

5. § 

Az SZMSZ VII. sz. függeléke helyébe a 3. melléklet lép. 

6. § 

Az SZMSZ VIII. sz. függeléke helyébe a 4. melléklet lép. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Komló, 2020. szeptember 24. 

 
 
 
  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 

 

 

 

 



1. melléklet a 26/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 
1. melléklet a 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez 

 

A BIZOTTSÁGOKRA RUHÁZOTT TESTÜLETI HATÁSKÖRÖK ÉS A 

BIZOTTSÁGOK ÁLTAL, ILLETVE ÁLLÁSFOGLALÁSÁVAL BENYÚJ THATÓ 
ELŐTERJESZTÉSEK  

 

I. HUMÁN BIZOTTSÁG 

A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 

1. A bizottság hatáskörét érintő pályázatok benyújtásáról szóló döntés, amennyiben 
önkormányzati önerőt nem igényel vagy a fedezet nevesítve rendelkezésre áll, illetve, 
ha a költségvetési rendeletben szereplő szabad szociális előirányzatok terhére 
biztosítható. 

2. Települési szociális kölcsönről szóló döntés. 

3. Dönt a szociális helyzet alapján történő lakásbérleti jogviszonyok létesítéséről, 
felülvizsgálatáról, újabb határozott időre szóló szerződéskötésről, továbbá a fennálló 
költségelvű- vagy szakember letelepítését szolgáló lakásbérleti jogviszony szociális 
alapú lakásbérleti jogviszonyra történő módosításáról.   

4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával és esetleges módosításával 
kapcsolatos döntés. 

5. Igénybevett lakáscélú támogatással kapcsolatban, a gyermek komlói óvodába vagy 
általános iskolába történő beíratásával kapcsolatos kötelezettség alóli felmentési 
kérelem elbírálása. 

6. Rendkívüli élethelyzetre tekintettel benyújtott kérelem elbírálása a pénzbeli lakáscélú 
támogatás visszafizetésének legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítása tárgyában. 

7. Az óvoda pedagógiai programjának, házirendjének, valamint SZMSZ-ének ellenőrzése. 

8. Az óvoda működési körzetének és nyitva tartási rendjének meghatározásáról szóló 
döntés. 

9. Az óvodai beiratkozási időszak meghatározása és helyben szokásos módon történő 
közzététele. 

10. Az óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása. 

11. Az óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérésének engedélyezése. 



12. Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, közgyűjteményi 
intézmények munkaterve, beszámolói, a könyvtárhasználati szabályzat elfogadása, a 
közgyűjteményi intézmények küldetésnyilatkozatának jóváhagyása, valamint a 
fenntartó jóváhagyását igénylő szabályzatok, dokumentumok jóváhagyása. 

13. Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények, valamint a közművelődési 
megállapodás alapján támogatásban részesülő civil és egyéb szervezetek 
megállapodásban rögzített feladataik ellátásáról készített beszámolóinak elfogadása. 

14. Szakmai ellenőrzésekről, értékelésekről készített jelentések elfogadásáról szóló döntés. 

15. A kulturális szakemberek képzési tervének elfogadása, ha a fedezetet a költségvetés 
biztosítja. 

16. Az iskolai felvételi körzetek véleményezése. 

17. Az iskolában működő intézményi tanácsban önkormányzatot képviselő személyek 
jelölése. 

18. A Pécsi Tankerületi Központ, valamint a Pécsi Szakképzési Centrum 
vagyonkezelésében lévő köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, 
feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával 
és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntések véleményezése. 

19. Lakáscélú támogatási szerződések felmondásáról vagy felbontásáról szóló döntés. 

20. A pályázati forrásból vásárolt vagy felújított önkormányzati lakás esetén dönt a 
pályázati céloknak megfelelő bérlő kijelöléséről. 

21. Önkormányzati feladatot ellátó intézmény használatában (kezelésében) lévő 
helyiséggel kapcsolatos egy évet meghaladó, de legfeljebb öt éves időtartamra szóló 
bérleti szerződés érvényességéhez szükséges előzetes írásbeli hozzájárulás megadása. 

22. A Komló Városi Óvoda beszámolójának és munkatervének elfogadása. 

 

B.) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések: 

1.  A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések. 

2.  Szociális, esélyegyenlőségi, valamint egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó 
koncepciók jóváhagyása. 

3.  A bizottság által hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések előterjesztése. 

4. Informatikai stratégia, sportkoncepció, ifjúsági koncepció, kulturális és köznevelési 
koncepció jóváhagyása. 

 



C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható előterjesztések: 

1. Az önkormányzat egészségügyi alapellátásának helyzetével, így a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ellátással, fogorvosi alapellátással, az alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátással, a védőnői szolgálattal, az iskola-egészségügyi ellátással, illetve 
ezek körzeteivel, színvonalával, tárgyi és személyi feltételrendszerével kapcsolatos 
előterjesztések. 

2.  Az egészségügyi alapellátás egyes területeinek átszervezésére, módosítására 
vonatkozó előterjesztések. 

3.  Az illetékes egészségbiztosítási pénztárral való kapcsolattartásra, a város területén 
működő egészségügyi ellátás finanszírozására vonatkozó előterjesztések. 

4.  Az ügyeleti ellátás helyzetére és színvonalára, valamint az ügyeleti díjak 
felhasználására vonatkozó előterjesztések. 

5.  Az állami fenntartásban lévő járóbeteg szakellátást, illetőleg fekvőbeteg szakellátást 
nyújtó egészségügyi intézményekkel, illetve azok működésével kapcsolatos 
előterjesztések (elsősorban felterjesztés, véleményezés, kérdés). 

6.  A bizottság működési területéhez kapcsolódó rendelettervezetek és pályázatok. 

7.  Az önkormányzati, illetve térségi fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi 
intézmények létrehozásával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos 
előterjesztések. 

8.  A szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezésére vonatkozó 
előterjesztések. 

9.  Lakáscélú támogatásokra vonatkozó előterjesztések. 

10.  Szociális és gyermekjóléti intézmények éves szakmai beszámolójára vonatkozó 
előterjesztések. 

11.    A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulással kapcsolatos előterjesztések. 

12.   Közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztések. 

13.   Az időskorúak szociális ellátásával és gondozásával kapcsolatos előterjesztések, 
programok.  

14. Az önkormányzat által benyújtandó/benyújtásra kerülő szociális tárgykörű pályázatok. 

15.  Az önkormányzati köznevelési, közművelődési és közgyűjteményi intézmények 
megszüntetéséről, átszervezéséről, feladatának megváltoztatásáról, nevének 
módosításáról, költségvetésének meghatározásáról szóló előterjesztések. 



16. Az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési, közművelődési, 
közgyűjteményi intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő pályázatok. 

17. A közneveléssel és közművelődéssel kapcsolatos valamennyi előterjesztés. 

18. Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való 
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról szóló előterjesztés. 

19. Informatikai tárgyú előterjesztések. 

20. Az önkormányzat fenntartásában, illetve támogatásával működő testnevelési és 
sportintézmények munkájával kapcsolatos előterjesztések. 

21. Az önkormányzat ifjúságpolitikai céljaira, feladat- és eszközrendszerére vonatkozó 
előterjesztések.  

22. A bizottság működési területéhez kapcsolódó rendelettervezetek és pályázatok 
véleményezése. 

23.  A településrészek, közterületek nevének megállapításáról és megváltoztatásáról szóló 
előterjesztések. 

24. A bizottság működési területéhez kapcsolódó alapító okiratok véleményezése a 
nevelési, szociális, kulturális, közművelődési intézmények tekintetében. 

 

II.  PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

 

A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 

1. Az egyes fejlesztési kiadások fedezeteként számba vehető fejlesztési célú bevételek 
meghatározása. 

2. Más, illetékes bizottság véleményének figyelembevételével 500 e Ft egyedi értéket 
meg nem haladó tartozások elengedése. 

3. Intézményi gazdálkodás és kötelezettség állomány folyamatos nyomon követése, 
szükség szerint javaslat beavatkozásra.  

4. Az önkormányzat költségvetésében meghatározott fejlesztési céltartalék 
felhasználása. 

5. Szándéknyilatkozat megtételéről szóló döntés, amennyiben az 10 MFt összérték 
feletti vagyonhoz illetve kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik. 

6. Az önkormányzati tulajdont illetően az elővásárlási jog érvényesítéséről, illetve az 
elővásárlási jogról való lemondásról szóló döntés. 

7. A képviselő-testület vagy jegyző által elhatározott létszámleépítéshez kapcsolódó 
pályázatok benyújtásáról szóló döntés. 



8. A bizottság dönt pályázat benyújtásáról és pályázati önerő biztosításáról a 
polgármester indítványára - amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló 
határidőig a képviselő-testület ülésének összehívására nincs mód – a költségvetésben 
pályázati önerő céljára biztosított tartalék terhére, legfeljebb 10 M Ft. értékhatárig. 

9. A munkahelyek megtartása érdekében nyújtható bérleti díjkedvezmények 
megállapításáról szóló döntés. 

10. A bizottság hatáskörét érintő pályázatok benyújtásáról szóló döntés amennyiben 
önkormányzati önerőt nem igényel vagy a fedezet nevesítve rendelkezésre áll. 

11. Közvilágítási berendezések létesítéséről és üzemeltetéséről szóló döntés. 

12. A vízkár-elhárítási, út-híd karbantartási és víziközmű-rekonstrukcióra jóváhagyott 
keretek feladat-meghatározása, felosztása, felhasználásának ellenőrzése, valamint a 
lakóház-felújítási keret felhasználása. 

13. A környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló döntés. 

14. Csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő 
létesítmény körül. 

15. A közterület tisztántartásával, a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok 
ellátásáról szóló döntés. 

16. Országos és helyi környezetvédelmi és városszépítési tárgykörökbe tartozó 
rendezvényekhez való csatlakozás, rendezvények lebonyolítása. 

17. A nem lakáscélú helyiségek és beépítetlen területek bérbeadása esetén az induló 
bérleti díj meghatározása. 

18. 3 m Ft összértéket meg nem haladó ingatlanoknál az értékesítésre kijelölésről, telek 
kiegészítésről, telekalakítás jóváhagyásáról szóló döntés. 

19. Döntés a helyi települési értékké nyilvánításról, a települési értéktár bizottsági teendők 
ellátása. 

20. Döntés a nem lakáscélú ingatlanok elidegenítéséről 1 millió forint, bérbeadásáról 3 
millió forint összeghatárig. 

 

B.) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések: 

1. A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések. 

 

C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható előterjesztések: 

1. Részvény, üzletrészvásárlás, értékesítés, apport, tőkeemelés tárgyú előterjesztések. 



2. Tagi kölcsön, kezességvállalás tárgyú előterjesztések. 

3. Adórendeletről és módosításairól, költségvetési rendeletről és módosításairól, 
zárszámadási rendeletről, pénzmaradvány jóváhagyásáról, költségvetési 
beszámolókról szóló előterjesztések. 

4. Költségvetésben jóváhagyott általános tartalék felhasználásáról szóló előterjesztések. 

5. Hitelfelvétellel és biztosíték nyújtásával kapcsolatos előterjesztések.  

6. Közüzemi, közszolgáltatói és térítési díjak módosításáról/jóváhagyásáról szóló 
előterjesztések. 

7. Tartozás-elengedés 500 e Ft egyedi érték felett. 

8. Költségvetési rendeletben nem nevesített fejlesztésekről szóló előterjesztések és nem 
nevesített pályázatok benyújtása, kivéve az önerőt nem igénylő, illetve más bizottság 
hatáskörébe utalt fejlesztéseket, pályázatokat. 

9. Intézményi létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések. 

10. Működési, fejlesztési célú pénzeszköz-átadásról szóló előterjesztés. 

11. Belső ellenőri tevékenységgel kapcsolatos előterjesztések. 

12. Állami Számvevőszéki és belső ellenőri vizsgálatokról szóló tájékoztató és 
intézkedési tervek. 

13. Intézményi tevékenységi kör változásáról és annak költségkihatásáról szóló 
előterjesztés. (E tárgykörben előterjesztő köteles számszerűsíteni az adott 
előterjesztés költségvetési kihatásait a döntés teljes időtartamára, de legalább 3 évre.) 

14. Önkormányzat által képzett/kezelt alapokról szóló tájékoztatók. 

15. Polgármesteri kerettel kapcsolatos előterjesztések. 

16. A nem költségvetési szervek támogatási keretösszegére vonatkozó javaslattétel. 

17. A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulással kapcsolatos előterjesztések. 

18. Valamennyi olyan előterjesztés, amely többlet kiadást, vagy bevételi kiesést 
eredményezhet.  

19. A közút mentén, a tengelytől számított védőtávolságok határán belül megvalósuló 
létesítményekkel kapcsolatos előterjesztések. 

20. Ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerülő, újrahasznosításra alkalmas területek 
megszerzésére vonatkozó előterjesztések. 



21. A városrendezési programok, a belterületi határvonal jóváhagyására, módosítására 
vonatkozó előterjesztések, rendelettervezetek, a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel, a környezet épített és természetes elemeinek védelmével 
kapcsolatos előterjesztések, a helyi szabályozási tervek előkészítésére, 
továbbfejlesztésére, módosítására vonatkozó előterjesztések, általános és részletes 
rendezési terv módosításáról szóló előterjesztések (ha a beruházás a tervmódosítást 
teszi szükségessé). 

22. A helyi köztemetővel (elsősorban létesítésével, bővítésével és fenntartásával) 
kapcsolatos előterjesztések. 

23. Barnamezős ingatlanok hasznosításával kapcsolatos előterjesztések. 

24. Települési, megyei térképészeti határkiigazításra vonatkozó előterjesztések. 

25. Az országos közúthoz közvetlenül nem csatlakozó helyi utak, a helyi utak részét 
képező járdák, valamint a helyi kerékpárutak és gyalogutak építésével, 
korszerűsítésével kapcsolatos előterjesztések. 

26. A közművekre vonatkozó előterjesztések. 

27. A művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való 
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról szóló előterjesztések. 

28. A települési vízellátás, a települési csatornázás, az összegyűjtött szennyvizek 
elhelyezése, tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, a helyi vízrendezés és 
vízkár-elhárítás, az ár-és belvízvédekezés államigazgatási feladatainak ellátásával 
kapcsolatos előterjesztések. 

29. Önkormányzati erdők és egyéb zöldterületek létesítésével és kezelésével kapcsolatos 
előterjesztések. 

30. A bizottság működési területéhez kapcsolódó rendelettervezetek és pályázatok 
véleményezése. 

31. A helyi idegenforgalom és turizmus fejlesztésére, javítására vonatkozó 
előterjesztések. 

32. Az önkormányzat idegenforgalmi propagandájának javításával, fejlesztésével és 
támogatásával kapcsolatos előterjesztések. 

33. Helyi jellegű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendeletek tervezete. 

34. Az önkormányzat gazdasági programja. 

35. Önkormányzati vagyon tulajdon átruházás útján történő növelésére tett javaslat. 

36. Más bizottság kizárólagos hatáskörébe nem tartozó beruházási, felújítási tárgyú 
előterjesztések. 



37. Hosszú távú beruházási koncepció és szakmai program előkészítése. 

38. Az önkormányzat gazdasági és válságkezelési stratégiájának meghatározása, ilyen 
témájú pályázat elbírálása. 

39. 3 m Ft összértéket meghaladó ingatlanoknál, telek-kiegészítéseknél, 
telekkialakításoknál az értékesítésre történő kijelölés. 

40. Önkormányzati ingatlanok elidegenítése. 

41. A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulással kapcsolatos előterjesztések. 

42. Munkahely-teremtési támogatásokkal kapcsolatos előterjesztések. 

43. A kommunális és városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati intézmények és 
gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos személyi kérdések véleményezése. 

44. Más bizottság kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, törzskönyvi nyilvántartással 
összefüggő előterjesztések véleményezése. 

 

III.  JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG 

 

A.) A bizottságra átruházott döntési hatáskörök: 

1. Szakember letelepítése céljából benyújtott lakáskérelmekről szóló döntés. 

2. A helyi képviselők, bizottsági tagok és a nem képviselő bizottsági tagok 
költségtérítésének, tiszteletdíjának megvonásával kapcsolatos vitás kérdésekről szóló 
döntés. 

3. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

4. Közbeszerzési szabályzatban meghatározott véleményezés és a beérkezett ajánlatok 
elbírálása. 

5. Az önkormányzat közbeszerzési, beszerzési eljárásai esetén az eljárást megindító 
hirdetmény jóváhagyása. 

6. Jóváhagyja a közbeszerzési tervet és az esetleges módosításait. 

7. A közbeszerzési, valamint a beszerzési szabályzatokban meghatározott, a bizottság 
hatáskörét leíró feladatok ellátása. 

8. Könyvvizsgáló kiválasztása. 

9. Alapvagyon biztosító kiválasztása. 



10. Kártérítési perekben jogi szakvélemény alapján peres megállapodások megkötése. 

11. Pénzügyi kötelezettséggel nem járó pályázat benyújtásáról szóló döntés, ha a 
rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja. 

12. Pályázat benyújtásáról szóló döntés, ha az ahhoz szükséges önerő pénzeszköz 
átadásával külső szerv, illetve más szervezet által biztosított, ha a rendelkezésre álló 
idő rövidsége indokolja. 

13. A rendes képviselő-testületi ülések közötti időszakban legfeljebb 5 millió forint önerőt 
igénylő pályázatról szóló döntés, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja, 
illetve a képviselő-testület összehívása aránytalan nehézséggel járna. 

14.  Az önkormányzat közigazgatási területén lévő más önkormányzat tulajdonára fennálló 
elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat megtétele. 

15. 5 m Ft értékhatárig az önkormányzati tulajdonban lévő értékpapírok   (részvények, 
kárpótlási jegyek) értékesítéséről szóló döntés. 

16. Az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között a 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan megkötött megállapodás 
jóváhagyása. 

17. Az önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása a 
képviselő-testület hivatala SZMSZ-ének kivételével. 

18. Közterület-használat engedélyezése. 

19. A közút nem közlekedési célú igénybevételéről szóló döntés (közútkezelői 
hozzájárulás), amennyiben a kérelmező rendezvénnyel összefüggésben kívánja 
használni a helyi közutat. 

20. Az illetékes egyéni választókerületi képviselőkkel egyeztetve, a körzeti megbízott 
kinevezésének véleményezésére vonatkozó előterjesztés. 

21. A „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálása a 
képviselő-testület rendelet alapján.  

22. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíjpályázat elbírálása a képviselő-testület 
rendelet alapján. 

23. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjpályázat elbírálása a 
képviselő-testület rendelet alapján. 

24. A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók ösztöndíjpályázatainak 
elbírálása a képviselő-testület rendelet alapján. 

25. A Városgondnokság értesítését követően dönt a megüresedett önkormányzati lakás 
kiutalási módjáról. 

26. Önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek igazolása esetén kérelemre dönt 
az előírt szolgálati idő alóli felmentésről, amennyiben a lakásbérlő szociális helyzet 
szerinti lakásbérleti jogviszonyra kívánja módosítani a szakember letelepítése céljából 
bérelt önkormányzati lakást. 

 



27. Bevételszerző tevékenységgel össze nem függő közterület-használat esetén kérelemre, 
külön méltánylást érdemlő esetben dönt a fizetendő közterület-használati díj 
mérsékléséről vagy elengedéséről. 

 
28. A közterület filmforgatás célú használatával kapcsolatos hatósági szerződés 

jóváhagyásáról szóló döntés. 
 

29. A polgármester előterjesztésére a polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően, minden év február 28. napjáig.  

 
30. A polgármester tevékenységének folyamatos ellenőrzése. 

31. A közterület-foglalási önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó –köztemetőn 
kívüli – forgalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintő hasznosítása.  

32. A képviselő-testület tagjait megillető mobiltelefon készülék, valamint internet 
csatlakozással ellátott számítógép igényléséről, használatáról, illetőleg azok 
amortizációs értéken történő megvásárlásáról szóló szabályzat jóváhagyása. 

 

 

B.) Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések: 

1. A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések. 

2. A polgármester és alpolgármester juttatásaira vonatkozó javaslat előterjesztése. 

3. Helyi kitüntetés adományozására vonatkozó előterjesztés. 

4. A képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás, illetve vagyonnyilatkozat 
tétellel kapcsolatos ügyek. 

 

C.) Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható előterjesztések: 

1. A városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezésére vonatkozó előterjesztés. 

2. A helyi közbiztonsági tárgyú előterjesztések. 

3. A települési földrajzi nevek megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó 
előterjesztés. 

4. Az önkormányzati rendeletek tervezete. 

5. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti közigazgatási 
szerződések megkötése, módosítása. 

6. A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó szerződésekre, 
megállapodásokra vonatkozó előterjesztések. 



7. Más bizottság hatáskörébe nem tartozó személyi döntések véleményezése. 

8. Kártérítési ügyekről szóló előterjesztések. 

9. A településrészek, közterületek nevének megállapításáról és megváltoztatásáról szóló 
előterjesztések. 

10. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetve önkormányzati részesedéssel működő 
gazdasági társaságok, alapítványok és Nonprofit Kft.-k alapító okirataira és társasági 
szerződéseire, valamint azok módosítására vonatkozó előterjesztések, illetve ezek 
éves beszámolója, felügyelő bizottsági tájékoztatója, valamint legfőbb döntéshozó 
szerveik határozatainak jóváhagyása.   

11. Önkormányzati költségvetési szervek, Nonprofit Kft-k, gazdasági társaságok 
alapításának, átszervezésének és megszűntetésének tervezete. 

12. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztéseiről szóló előterjesztések. 

13. Üzemeltetési, vagyonkezelési szerződések. 

 



2. melléklet a 26/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

II. sz. függelék a 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez 

II. sz. függelék 

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke 

ELLÁTANDÓ FELADAT 
ÖNKÉNT VÁLLALT 

FELADAT 
FELADATOT EL ŐÍRÓ 

JOGSZABÁLY 
FELADATELLÁTÁS 

MÓDJA 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi 
ellátás 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv) 13. § (1) bek. 4. pont 

 

 az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. a) pont 

Területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező háziorvosokkal 
kötött ellátási szerződésekkel 

Fogorvosi alapellátás  Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 

az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. b) pont 

Területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező fogorvosokkal kötött 
ellátási szerződésekkel 

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, 
házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról 

 Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 

az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társuláson 
keresztül, az UNIMEDKER 
Kft.-vel kötött ellátási 



bek. c) pont szerződésen keresztül 

Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi 
ügyeleti ellátásról 

 Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 

az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. c) pont 

Pécsi Tudományegyetemmel 
kötött ellátási szerződéssel 

Védőnői ellátás  Mötv. 13. § (1) bek.  4. pont 

az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. d) pont 

Önkormányzati állományban 
foglalkoztatott 
közalkalmazottak útján. 

 

 

Iskola-egészségügyi ellátás  Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont 

az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bek. e) pont 

 

Önkormányzati állományban 
foglalkoztatott 
közalkalmazottak útján. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 

Állategészségügyi ellátás  az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 

Gyepmesteri telep működtetése: 
Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás útján, 
a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságával kötött 
feladat-ellátási szerződés 



alapján  

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

 Települési rendszeres szociális 
segéllyel kapcsolatos feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Helyi közfoglalkoztatás  Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont  Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága, valamint a 
településen működő 
intézmények, gazdasági 
társaságok. 

 Lakhatási települési 
támogatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet, 

lakáscélú támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Rendkívüli települési támogatással 
kapcsolatos feladatok 

 a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



 Települési szociális kölcsönnel 
kapcsolatos feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Köztemetéssel kapcsolatos feladatok  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, 

a települési támogatásokról, 
valamint a szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokról 
szóló önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Komlói Temetkezési Kft.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés 
útján 

 Települési 
gyógyszertámogatással 
kapcsolatos feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Települési adósságkezelési 
szolgáltatással kapcsolatos 
feladatok 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

  A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



 Települési szociális célú tűzifa 
juttatás 

A települési támogatásokról, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokról szóló 
önkormányzati rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Étkeztetés  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Házi segítségnyújtás  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Családsegítés működtetése  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat útján 

 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 



Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

Nappali ellátás: idősek klubja  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján, valamint a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Kft.-vel 
kötött megállapodással 

 Hajléktalan személyek átmeneti 
szállása működtetése 

a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Integrált 
Szociális Szolgáltató Központja 
útján 

 Idősek otthona működtetése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 

„Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodással 

GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI FELADATOK  

Gyermekjóléti szolgálat működtetése  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő 

Komló Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata útján 



Bölcsőde működtetése  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde útján 

 Családok átmeneti otthona a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

„Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
megállapodással 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal 
kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek 
családbafogadó gyámjául kirendelt 
hozzátartozó pénzbeli ellátásával 
kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapításával és nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok 

 a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 



szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 Ösztöndíj támogatás (BURSA) a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 

 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 Szakképzési ösztöndíj az önkormányzati szakképzési 
ösztöndíj támogatásról szóló rendelet 

Polgármester átruházott 
hatáskörben 

 Egészségügyi és szociális 
ágazati szakképzési ösztöndíj 

az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról 
szóló önkormányzati rendelete 

Polgármester átruházott 
hatáskörben 

Gyermekétkeztetés  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Komló Város Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI, KULTURÁLIS FELADATOK  

Helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, közművelődési intézmény 
működtetése 

 a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, Mötv. 13. § (1) bek. 7. 
pont 

Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza, Színház és 
Hangversenyterem 

Nyilvános könyvtári ellátás rendszerének 
működtetése 

 a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, Mötv. 13. § (1) bek. 7. 

Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 



pont 

 Muzeális Gyűjtemény kezelése a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 

Komló Város Önkormányzat 
József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény 

 Közművelődési, kulturális 
programok támogatása 

Mindenkori költségvetési rendelet Közművelődési szerződések 
alapján, valamint  

intézmények működtetése és 
civil szervezetekkel történő 
együttműködés útján 

Turizmussal kapcsolatos feladatok  Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont Megyek-Hegyhát Turisztikai 
(TDM) Egyesülettel kötött 
együttműködési 
megállapodással 

KOMMUNÁLIS FELADATOK 

Köztemetővel kapcsolatos feladatok  Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komlói Temetkezési Kft.-vel 
kötött szerződés keretében 

Helyi közterületek fenntartása, 
köztisztaság, településtisztaság 
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás, 
településfejlesztés, településrendezés 

 Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

    

Hulladékkezelési közszolgáltatás 
szervezése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 19. Dél-Kom Nonprofit Kft. 



 Hulladék szelektív gyűjtésének 
szervezése 

Helyi rendelet Komlói Városgazdálkodási 
nonprofit Zrt. 

Közterületek tisztántartása  Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Ivóvízellátás biztosítása, helyi 
víziközművek működtetése, 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, 
csapadékvíz elvezetése, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás 

 Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pont,  

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 

Baranya-Víz Zrt. 

Közvilágítás biztosítása  Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Helyi közutak fenntartása, parkolás 
biztosítása, forgalmi rend kialakítása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Helyi környezet-, és természetvédelmi 
feladatok ellátása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont, helyi 
rendeletek 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Közreműködés a település 
közbiztonságának biztosításában 

 Mötv. 13. § (1) bek. 17. pont Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal közterület-felügyelete, 
Együttműködés a rendvédelmi 
és polgárőri szervekkel 

 Helyi közösségi közlekedés 
biztosítása 

Mötv. 13. § (1) bek. 18. pont Volánbusz Zrt. 

Távhőszolgáltatás biztosítása  Mötv. 13. § (1) bek. 20. pont 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény 

Komlói Fűtőerőmű Zrt. 



OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyerekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 
nevelése 

 

 Mötv. 13. § (1) bek. 6. pont,  

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény  

Önálló intézményfenntartással, 
Komló Városi Óvoda 

Ifjúsági feladatok  Mötv. 13. § (1) bek.15. pont Intézmények működtetése és 
civil szervezetekkel történő 
együttműködés útján 

SPORTFELADATOK 

Sporttámogatás  Mötv. 13. § (1) bek. 15. pont, 2004. 
évi I. törvény, mindenkori 
költségvetési rendelet 

Sportlétesítmények 
vagyonkezelésben történő 
működtetése, és támogatási 
szerződések újtán 

 

EGYÉB FELADATOK 

A nemzetiségek jogainak érvényesítése, a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok 
munkájának segítése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 16. pont, a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény, mindenkori 
költségvetési rendelet 

 

Közigazgatási szerződéssel 

 A lakosság önszerveződő 
közösségei (társadalmi 

Mindenkori költségvetési rendelet Támogatási szerződések 
alapján 



szervezetek, egyesületek, civil 
szerveződések, ifjúsági 
szervezetek) tevékenységének 
segítése, támogatása, az 
együttműködés biztosítása 

Vagyongazdálkodás  Alaptörvény 32. cikk f. pont, a 
nemzeti vagyonról szólós 2011. évi 
CXCVI. törvény, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok, és 
önkormányzati alapítású civil 
szervezetek útján 

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek hasznosítása 

 Mötv., a nemzeti vagyonról szólós 
2011. évi CXCVI. törvény, helyi 
rendelet 

Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság 

Választási feladatok  a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Közterületek, önkormányzati tulajdonú 
közintézmények elnevezése 

 Mötv. 13. § (1) bek. 3. pont Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Honvédelmi, polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi feladatok 

 Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont, a 
honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 



módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 

Helyi adóval, gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatok 

 Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 

Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 

A kistermelők, őstermelők számára 
értékesítési lehetőségek biztosítása 

 Mötv. 13. § (1) bek. 14. pont,  

a piac működéséről szóló 
önkormányzati rendelet 

Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága útján 
működtetett piac és 
vásárcsarnok útján 



3. melléklet a 26/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

VII. sz. függelék a 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTM ŰKÖDÉSI ÉS FŐBB TÁRSULÁSI 
MEGÁLLAPODÁSAI 

 

 

Közigazgatási szerződésben/ 
Együttműködési megállapodásban 

érdekelt szerv 

 

Közigazgatási szerződés/ 

Együttműködési megállapodás 

tárgya 

1.) Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 44/2020. (IX.16.) sz. NNÖ határozat 

költségvetés, tervezés, személyi-, tárgyi 
feltételek 

2.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 39/2020. (IX.21.) sz. CNÖ határozat 

költségvetés, tervezés, személyi-, tárgyi 
feltételek 

3.) Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

 18/2020. (IX.12.) sz. HNÖ határozat 

költségvetés, tervezés, személyi-, tárgyi 
feltételek 

4.) Pécs Baranyai Kereskedelmi és 

Iparkamara 

1997. január 30. 

kamarai törvény végrehajtása 

5.) Baranya Megyei Kézműves Kamara 

1997. január 30. 
kamarai törvény végrehajtása 

6.) Országos Fogyasztóvédelmi 

Egyesület Baranya Megyei 

Szervezete 

136/2009. (XI.5.) 

 

fogyasztóvédelem 

 

7.) Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

107/2004. (VI.24.) 

feladatellátás 

 

 



4. melléklet a 26/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

VIII. sz. függelék a 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez 

 

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek 
 

Kötelezett megnevezése Nyilatkozattétel gyakorisága 

Önkormányzati intézmények vezetői  

Gazdasági Ellátó Szervezet Évente 

Komló Városi Óvoda Kétévente 

Közösségek Háza 

Színház- és Hangversenyterem 
Kétévente 

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény 

Kétévente 

Egyéb önkormányzati intézmények  

Városgondnokság Évente 

Gazdasági társaságok  

Fűtőerőmű Zrt. Kétévente 

Komló-Víz Kft. Kétévente 

Komlói Városgazdálkodási Zrt.  Kétévente 

Más közfeladatot ellátó személyek  

Önkormányzat könyvvizsgálója Kétévente 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság; 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
külső tagjai  

Évente 

Humán bizottság külső tagjai Kétévente 
 

 

  



    INDOKOLÁS 

1. § 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. § (2) 
bekezdése 2020. január 1. napjával módosult, amely szerint a települési önkormányzat a 
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan már nem 
megállapodást köt, hanem közigazgatási szerződésben állapodik meg a települési nemzetiségi 
önkormányzattal. E törvénymódosításra tekintettel ahol eddig a nemzetiségi önkormányzattal 
kötendő „együttműködési megállapodás” kifejezést használta a Rendelet (illetőleg annak mellékletei, 
függelékei), ott a „közigazgatási szerződés” szövegrészt kell beiktatni. 

2. § 
 
A Rendelet 48. §-ának – a gyakorlat által indokolt – felülvizsgálata, amelynek eredményként a 
korábbi szabályozásnál egyszerűbb, ám szélesebb körű egyeztetést biztosító jogszabályhely került 
kidolgozásra. 
 

3. § 

A Rendelet 1. mellékletének I. A.) pontjának kiegészítése a Komló Városi Óvoda beszámolója és 
munkaterve elfogadásának Humán bizottság hatáskörébe utalásával, ezáltal biztosítva a hatékonyabb 
és gyorsabb döntéshozatalt e területen. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló 20/2007. (X.18.) számú önkormányzati rendelet a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
hatáskörébe utalja a közterület-foglalási önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó – 
köztemetőn kívüli – forgalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintő hasznosítását. A Rendelet 1. 
melléklete azonban nem tartalmazta a feni hatáskör delegálást, így azt szükségszerű kiegészíteni. 

A más bizottság kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, törzskönyvi nyilvántartással összefüggő 
előterjesztések véleményezését a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottsághoz, míg a (Humán) 
bizottság működési területéhez kapcsolódó alapító okiratok – nevelési, szociális, kulturális, 
közművelődési intézmények – véleményezését a Humán bizottsághoz telepítése indokolt. 

A Rendelet 1. mellékletében a településrészek, közterületek nevének megállapításáról és 
megváltoztatásáról szóló előterjesztések véleményezése mind a Humán bizottság, mind pedig a 
Pénzügyi, ellenőrző és gazdasági bizottság állásfoglalási hatásköreit részletező felsorolásban 
megtalálható volt, így ezt a duplikációt szükséges volt feloldani. Tekintettel arra, hogy ezen 
előterjesztések tárgya a Humán bizottság feladatköréhez erősebben kapcsolódik, így a Pénzügyi, 
ellenőrző és gazdasági bizottság véleményezési jogkörét volt indokolt megszüntetni. 

A Rendelet 1. mellékletében a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatásköreinek felsorolását 
tartalmazó rész – elírás folytán – III. sorszám helyett II. sorszámot kapott, ezt javítani volt szükséges. 

4. § 

A Rendelet II. sz függelékében a helyi közösségi közlekedést végző társaság megjelölése már nem 
aktuális, ezért azt frissíteni volt szükséges a közösségi közlekedést aktuálisan ellátó Volánbusz 
Zrt.-re. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. § (2) 
bekezdése 2020. január 1. napjával módosult, amely szerint a települési önkormányzat a 
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan már nem 
megállapodást köt, hanem közigazgatási szerződésben állapodik meg a települési nemzetiségi 
önkormányzattal. E törvénymódosításra tekintettel ahol eddig a nemzetiségi önkormányzattal 
kötendő „együttműködési megállapodás” kifejezést használta a Rendelet (illetőleg annak mellékletei, 
függelékei), ott a „közigazgatási szerződés” szövegrészt kell beiktatni. 



5. § 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. § (2) 
bekezdése 2020. január 1. napjával módosult, amely szerint a települési önkormányzat a 
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan már nem 
megállapodást köt, hanem közigazgatási szerződésben állapodik meg a települési nemzetiségi 
önkormányzattal. E törvénymódosításra tekintettel ahol eddig a nemzetiségi önkormányzattal 
kötendő „együttműködési megállapodás” kifejezést használta a Rendelet (illetőleg annak mellékletei, 
függelékei), ott a „közigazgatási szerződés” szövegrészt kell beiktatni. 

6. §   

A Rendelet VIII. sz. függelékében a Képviselő-testület korábbi bizottságai szerepeltek, ezt 
aktualizálni volt szükséges. 

      7. § 

Általános hatályba léptető rendelkezés. 

 
5. sz. napirend 

 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, mindkettő elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
27/2020. (IX.25.) önkormányzati  

R E N D E L E T E 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONTÁRGYAK FELET TI 
RENDELKEZÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2 0/2007. (X.18.) 

SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

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

 
1. §  

 
A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A tulajdonosi jogokat az e rendeletben, valamint a szervezeti és működési szabályzatban 
foglaltak szerint az önkormányzat képviselő-testülete, illetve átruházott hatáskörben a Pénzügyi, 
ellenőrzési, gazdasági bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a polgármester 
gyakorolja. Az átruházott tulajdonosi jogokat e rendelet, továbbá a szervezeti és működési szabályzat 
határozza meg. A polgármester gondoskodik a vagyontárgyak hasznosítására irányuló 
megállapodások, szerződések megkötéséről, valamint a tulajdonosi pozícióból eredő 
jognyilatkozatok kiadásáról.” 

 



2. § 
 
A Rendelet a következő, 25/A. §-al egészül ki: 
 
A 6. § (2) bek. b) pont 1., 6. és 7. alpontjaiban meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogot nem érintő 
hasznosítása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

3. § 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2020. szeptember 24. 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő         Polics József 
      címzetes főjegyző                                          polgármester 
 

 
6. sz. napirend 

 
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Alpolgármester úr első előterjesztése az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Tisztelettel köszöntöm Bogyay László urat, 
a Városgondnokság vezetőjét. A módosító javaslat kiosztásra került, mely szerint a rendelet-tervezet 
az alábbiak szerint módosul: 
Az előterjesztett rendelet-tervezet 1. §-ának helyébe az alábbi szöveg kerül, ezzel egyidejűleg 
értelemszerűen változik a többi paragrafus számozása: 1. § Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) Az 1. mellékletben 
foglalt lakbérek összegei minden év április 1-jétől módosulnak az előző évre hivatalosan közzétett 
fogyasztói-árindex változásának megfelelő mértékkel.” Az előterjesztett rendelet-tervezet fentieknek 
megfelelő paragrafusszámmal ellátott hatályba léptető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
„3.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. (2) Az 1. § 2022. április 1-jén 
lép hatályba” 
Mindhárom bizottság a módosító javaslattal együtt tárgyalta az előterjesztést és a Pénzügyi 
ellenőrzési és gazdasági bizottság a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Humán 
bizottság is elfogadásra javasolja. 
Kérdezem alpolgármester urat, van-e kiegészítése? 
 
Kispál László: Nincs kiegészíteni valóm. 
 
Frakcióvélemény van-e? 
 
Dr. Barbarics Ildikó: Örülök, hogy polgármester úr felolvasta a módosítást is. Lehet, hogy jó lenne 
egyfajta tájékoztató legfeljebb néhány mondatban, hogy - akik érdeklődnek a testületi ülés során 
tudják-, mi, miért is van így, mi a döntés lényege. 
 
Kispál László: Kezdeném a tulajdonosi szándékkal. Nem mindenki előtt ismert, hogy 2007-ben 
milyen összegek kerültek elfogadásra. Fenntartva azt a segítő szándékot, hogy az a kategória, 
amelyik a félkomfortos lakásokban lakik, az alig került mozgásra. Mondanék is egy-egy számot 
hozzávetőlegesen. Egy 30-35 négyzetméteres lakás bérlője 3.500-4.000 forint lakbér fejében lakhat 
havonta, azt gondolom, hogy ennek egy-kétszáz forintos rendezése nem érbevágó.  De fenntartva azt 



a szám ismeretet, hogy a szociális rászorultságot a szociális háló kezeli, ez 180 lakás esetében áll fent, 
illetve 106 lakás esetében alig-alig mozdul a bérleti díj.  Kettős én jelenik meg egy képviselő 
feladatai között. Az egyik én, hogy a választó polgárt lehetőség szerint mindenben jól ellátva, akár 
ingyen lakhatással segítse, de sajnos a világ már nem erről szól, mindennek ára van. A másik én a 
tulajdonosi én, amikor azt mondja, hogy kezelünk egy nagy lakásállományt és ennek az árbevétele 
bizony gyarapítja a Városgondnokságnak a lehetőségeit. Majd a Városgondnokság bevételei között – 
mindenki tudja képviselőtársaim közül a Városgondnokság milyen igényt támaszt felénk - nem 
mindegy a kettős én jelenléte, hogy mindent térítésmentesen adunk, vagy bizonyos árat megkérünk 
ezért.  
Nem szerencsés dolog egy képviselőnek a választókerületében azzal előállni, hogy díj rendezésre 
kerül sor. Viszont ismét mondanék egy számot és továbbra is kihangsúlyozva, hogy a szociális háló 
kezeli azon rászorulóknak a támogatását, amelyik indokolt. Van egy normatíva és a normatívába 
központi forrásból jön le a támogatás, ezzel rendelkezünk, de ez az emelés egy 26.000.000 forintos 
árbevételt jelenthet, növekedést jelent a Városgondnokságnak, ami nem mindegy. Visszatérve egy 50 
négyzetméteres lakásnál, ahol a rászorultság mai napig nem áll fenn, a bérlő 14- 17.000 Ft között fog 
fizetni komfortfokozattól függően.  Ha egy lakás bérleti díjat nézünk szemben egy garázs bérleti 
díjjal, akkor - azt gondolom, hogy az önkormányzati szándék, hogy egy vagyontárgyunk feletti 
felelős gazdálkodás ezt már megköveteli tőlünk - ez elvárható. Remélem, hogy találkozik ez 
mindenki együtt gondolkodásával és mindenki támogatásával. Fontosnak tartjuk – polgármester úrral 
egyetértésben - a vagyon feletti gazdálkodás ésszerűségét. Reméljük, hogy a rászorultság elve alapján 
„nem fog fájni” senkinek, mert a szociális háló a jó szövetsége, biztosítja a nyugalmas lakhatást, de a 
vagyongazdálkodásunk megköveteli az ésszerű és okos gazdálkodást. 
 
További vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a Képviselő-testület a módosításokkal 
együtt 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet hozta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
28/2020. (IX.25.) önkormányzati  

R E N D E L E T E 
 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú 
mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki: 

„(1a) Az 1. mellékletben foglalt lakbérek összegei minden év április 1-jétől módosulnak az előző 
évre hivatalosan közzétett fogyasztóiár-index változásának megfelelő mértékkel.” 

2. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet helyébe az 1. melléklet 
lép. 
 
 
 



 
3 . § 

 
(1) Ez az önkormányzati rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Az 1. § 2022. április 1-jén lép hatályba. 

 
 
Komló, 2020. szeptember 24. 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a 28/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 
„1.  melléklet a 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

 
SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS 

 
                       A               B                 C                
D             E 
1. 
Komfort-f
okozat 

Össz-komf
ortos 

Komfortos 
Fél-komfo

rtos 
Komfort 
nélküli  

Szükség
-lakás 

2. Lakbér 
összege 
lakhatási 
települési 
támogatás-
ban 
részesülő 
bérlő 
esetében 
(Ft/m2/hó) 

270,- 210,- 135,- 100,- 100,- 

3. Lakbér 
általános 
összege 
(Ft/m2/hó) 

350,- 300,- 180,- 100,- 100,- 

 
KÖLTSÉGELV Ű BÉRLAKÁS 

 
                       A               B                 C                
D             E 

1.Komfort-
fokozat 

Össz-komf
ortos 

 

Komfortos 
 

Fél-komfo
rtos 

Komfort 
nélküli  

Szükség
-lakás 

2.Lakbér 
összege 
Ft/m2/hó 

650,- 400,- 
 

- 
 

- 
 

- 

” 
 

 
 

 
 
 



 
7. sz. napirend 

 
Közterület használatáról szóló rendelet módosítása nem dohányzó területek kijelölése miatt 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Nagyon sok lakossági megkeresés érkezett, az egyik pozitív dolog, hogy az arborétum és környéke, 
valamint a volt KRESZ park és környéke csodálatosan fejlődött az elmúlt időszakban. Problémát 
jelent azonban, hogyt nem lehet nyugodtan futni, nem lehet nyugodtan tornászni, mert megy a 
füstölgés, a pöfékelés és nem ez a célja az egész környezetnek. Valójában ezzel a rendelettel tudunk 
érvényt szerezni ennek a jogos igénynek, hogy nem dohányzó közterületek kijelölésére kerül sor. 
Ezek a területek megfelelően ki lesznek táblázva, bízom benne, hogy a rendelet végrehajtására is 
nagy figyelmet fogunk fordítani 
 
Vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
29/2020. (IX.25.) önkormányzati  

R E N D E L E T E 
 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (VI.24.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

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

1. §  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 19/2011. 
(VI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 13. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 14. § tekintetében a nemdohányzók 
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 
évi XLII.  törvény 2/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 
 

A Rendelet 10. cím 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„10. Nemdohányzó közterületek kijelölése 
14. § 

 
(1) Tilos dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt 

használni (a továbbiakban: dohányozni vagy dohányzás) a Kresz Park és futópálya, továbbá a 
felette lévő sportpálya területén, valamint az ezekhez kapcsolódó parkolók és a futópályát 
közvetlenül érintő járdaszakasz területén, egészen a csatlakozó közterületi járdák belső 



szegélyéig terjedő területeken. 
 
(2) Tilos a dohányzás az Arborétum területén. 
 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben körülírt területek térképen történő lehatárolását, és a kapcsolódó 

helyrajzi számokat a 2. melléklet tartalmazza.” 
 

3. § 
 

A Rendelet az 1. melléklettel egészül ki. 
4. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet 2020. november 2-án lép hatályba. 
 
Komló, 2020. szeptember 24. 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő       Polics József 
      címzetes főjegyző                         polgármester 
 
 
1. melléklet a 29/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 

Nemdohányzó közterületek 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
29/2020. (IX.25.) önkormányzati  

R E N D E L E T E 
 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (VI.24.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

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

1. §  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 19/2011. 
(VI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 13. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 14. § tekintetében a nemdohányzók 
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 
évi XLII.  törvény 2/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 
 
 

A Rendelet 10. cím 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„10. Nemdohányzó közterületek kijelölése 
14. § 

 
(1) Tilos dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt 

használni (a továbbiakban: dohányozni vagy dohányzás) a Kresz Park és futópálya, továbbá a 
felette lévő sportpálya területén, valamint az ezekhez kapcsolódó parkolók és a futópályát 
közvetlenül érintő járdaszakasz területén, egészen a csatlakozó közterületi járdák belső 
szegélyéig terjedő területeken. 

 
(2) Tilos a dohányzás az Arborétum területén. 
 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben körülírt területek térképen történő lehatárolását, és a kapcsolódó 

helyrajzi számokat a 2. melléklet tartalmazza.” 
 

 
3. § 

 
A Rendelet az 1. melléklettel egészül ki. 

 
4. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet 2020. november 2-án lép hatályba. 
 
Komló, 2020. szeptember 24. 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő                Polics József 
      címzetes főjegyző                                   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. melléklet a 29/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 

Nemdohányzó közterületek 

 

” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. sz. napirend 
 
Orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó döntések meghozatala 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető urat, az UNIMEDKER 
Kft. ügyvezetőjét. Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre, a Humán bizottság valamit a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslat 2. pontját az alábbi kiegészítéssel javasolja 
elfogadni: „2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyeleti ellátás 
működéséhez kapcsolódó további tárgyalásokat lefolytassa. A Képviselő-testület utasítja a 
Polgármestert, hogy az egyeztetések eredményéről, valamint a szükséges további döntések 
meghozataláról a 2020. december havi rendes ülésre újabb előterjesztést terjesszen elő, azzal, hogy 
eredménytelen tárgyalások esetén, a Képviselő-testület az UNIMEDKER Kft-vel a központi 
ügyeletre vonatkozó szerződést fel kívánja mondani.” 
A Humán bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a módosítással tárgyalta és azzal 
javasolja elfogadásra, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság az eredeti előterjesztést tárgyalta 
és azt javasolja elfogadásra.  
Megadom a szót dr. Tánczos Frigyes Attilának, aki jelezte a napirend tárgyalása elején hozzászólási 
szándékát. 
 
dr. Tánczos Frigyes Attila: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Azt hiszem, hogy 
itt három nagyon érdekes kérdés merül fel. Miről is szólnak ezek a tárgyalások és miért ilyen 
nehézkesek? Az egyik alapkérdés az, hogy az orvosoknak hétköznapon gyermek- és felnőtt ellátást 
kell végezni egyaránt. A felnőtt háziorvosok átlagéletkora Komlón 60 év. Nem tanultuk, 30 éve nem 
gyógyítottunk gyermeket. El kell dönteni, kékülő csecsemőt jó-e odavinni egy ilyen orvoshoz, ezért 
nem vállalják. A másik a pénz, a forint, ami nyilvánvaló kardinális dolog, viszont 4.500 Ft/óra munka 
után és munka előtt, nem munka helyett. Elvégzi a tisztességes napi munkáját és másnap reggel 7-kor 
kezdi az ügyeleti munkát. Az UNIMEDKER Kft.-vel fel lehet mondani a további működtetést. Én 
úgy gondolom, hogy van bennem annyi önmérséklet, hogy amikor eljön az idő, és én el akarok menni 
Komlóról - 40 év után-, akkor visszaadom azt, amiről úgy gondolom, hogy más jobban tud folytatni. 
Kicsit furcsa nekem ez a hozzáállás. Tárgyalni az orvosokkal nem egyszerű, ezt polgármester úr, 
főjegyző úr is már párszor megtapasztalta. El kell mondanom, hogy 1997 óta, sőt 1992 óta mindig 
tudtam úgy tárgyalni a háziorvosokkal - még a kórháziakkal is, akik úgyszintén háziorvosok -, hogy 
meghallgatták a véleményemet és békesség nyugalom volt, működött az alapellátás, a kórház, az 
ügyeletet. Pénzről van szó, nem az önkormányzat pénzéről. Az a szomorú sajnos, hogy a biztosító ezt 
az összeget 10 éve nem változtatta. Emeltek minimálbért, elég jelentős mértékben. Ehhez képest a 
doktorok támogatása, finanszírozása és az ügyelet finanszírozása egy fillérrel nem változott. A 
körtvélyesi körzetbe 10 éve nem tudok orvost hozni, nincs, nem akarja a felelősséget senki. A nálam 
dolgozó fiatal doktornőt, kértem fel, megkapná a praxisjogot ingyen, nem vállalja, nem kell a 
felelősség. Akik itt dolgoznak a komlói háziorvosok helyett hét közben és ellátnak gyermeket és 
felnőttet hétvégi napon négyen, ők bizony 5000 forint alatt nem jönnek ide dolgozni. Nem azért, mert 
én kínálom nekik az 5000-et, ennyiért fogadják el, ezért kéri az UNIMEDKER Kft. a támogatást. 
Terrmészetesen, ha valaki tud jobb ötletet vagy valaki tud orvost hozni Komlóra, várom a 
jelentkezőket. Pillanatnyilag három orvost azonnal fogadunk és várunk Komlón. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 
 
Polcsi József: Vélemény, kérdés, észrevétel van-e? 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Örülök, hogy doktor úr hozzászólt. Ez a módosítási javaslat, a kiegészítési 
javaslat nem az UNIMEDKER Kft. ellen szól. Nyilvánvalóan meg kell nevezni az UNIMEDKER 
Kft-t, hiszen az UNIMEDKER KFt-vel áll fenn ez a szerződés. Én magam is volt amikor részt vettem 
a megbeszéléseken, illetve polgármester úrral többször egyeztettem az ügyeletet illetően. Ezt vagy 
kimondjuk, vagy nem. Mi most itt kimondtuk, de ha nem írom le és nem lesz ott a papíron, attól még 
mindannyian tudjuk, hogy amennyiben nincsen megállapodás, akár az UNIMEDKER Kft. is 



felmondhatja, akár az önkormányzat is felmondhatja. Lehet, hogy én látom rosszul, de akkor nyilván 
majd polgármester úr vagy jegyző úr ki fog javítani, hogy nem az önkormányzat pénzéről van szó. De! 
Pontosan az önkormányzat pénzéről van szó, amikor azt a többletet hozzá kell tegyük, amit 
egyébként ugye a biztosító nem finanszíroz. Hiszen ha nem az önkormányzat pénzéről lenne szó, 
akkor gyakorlatilag én azt gondolom már réges-régen megállapodtunk volna. A vita, minden egyes 
alkalommal - mondjuk ki - a pénzről szól. Nyilván kell a mögöttes ember, nincs ebben semmi baj, 
senkitől nem várható el, hogy ingyen dolgozzon. Nem is arról szól a dolog, hogy akár a hivatal, akár 
a képviselők sokallanák ezt az összeget. Itt a hivatal, illetve az Önkormányzat költségvetéséről van 
szó, hogy mi az amit elbír és mi az, amit nem bír el. Ez igenis az önkormányzat pénzéről szól, mert 
különben már réges-rég megállapodtunk volna. Azt gondolom, hogy mi valami olyasmit írtunk le, 
amit mindkét fél tud és adott esetben az egyet nem értésnek a végkövetkezménye, amit senki nem 
szeretne. Látszik, sem dátumot, semmi egyebet nem írtunk hozzá, csak leírtuk azt, amit mindenkinek 
tudomásul kell venni, hogy adott esetben ez is lehet a vége. De ha szándékunk, nem az 
együttműködés lenne, akkor adott esetben egy korábbi időpontra, egy konkrét időpontra is 
mondhattuk volna a felmondást, amennyiben nem tudunk megállapodni. Nem ez a szándékunk. A 
sok-sok tárgyalásnak pont az a lényege, hogy mindenki meg szeretne állapodni, illetve azt nézzük, 
hogy pénzügyileg ezt hogyan tudjuk biztosítani. Senki előtt sem kétséges, hogy mindez Komló Város 
Önkormányzatát fogja terhelni. Én ezt mindenképpen el szeretném kerülni, hogy bárkiben az az érzés 
legyen, hogy ez cég ellen megy, személy ellen megy vagy bármi egyéb. Egész egyszerűen mi sem 
tudjuk még, hogyan fog a jövő évi költségvetés összeállni, hogyan tudjuk erre adott esetben a 
forintokat biztosítani. Decemberig folynak a tárgyalások, lehet, hogy utána is, bármi megtörténhet ez 
egy olyan feltételes mód, ami benne van a pakliban, csak itt éppen leírásra került. Bízom abban, hogy 
itt megállapodás fog történni, olyan megállapodás, amit egyrészt emberileg, másrészt pénzügyileg 
fogunk tudni biztosítani. 
 
Bareithné Benke Nikolett: A módosító javaslat a 2. pontjában szerepel, hogy „a Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyeleti ellátás működéséhez kapcsolódó további 
tárgyalásokat lefolytassa”. Az lenne a javaslatom, hogy - ahogy az elején is a KÖT frakció tagjai vagy 
tagja, ott voltak a tárgyalásokon-, most is legalább a frakcióvezető vagy esetleg a Pénzügyi bizottság 
elnöke vegyen részt ezeken a tárgyalásokon polgármester úr mellett, amíg nem születik megállapodás. 
 
Polics József: Megpróbálok egy picit reagálni erre a kérdésre. 10 éve foglalkozom ezzel a feladattal, 
10 évvel ezelőtt ilyenkor ugyanígy tárgyalás sorozatok voltak. Ez az év szinte végig ezzel telt el, 
ráadásul akkor, amikor az egészségügyre nagyon nagy feladatok hárulnak. Az ügyeletet 14 
településsel szervezzük meg közösen, ahol az UNIMEDKER Kft. mint aki a központi ügyeletet viszi, 
a szerződő fél. Megpróbáltunk a hivatallal összeállítani egy olyan jogszabályi háttéren nyugvó teljes 
ismeretanyagot biztosító előterjesztést, amelyből úgy gondolom, hogy mindenki világosan láthatja, 
hogy ezt a feladatot, hogyan lehet megoldani. Lehet így is, lehet másképp is. Már elhangzott, hogy itt 
azért nemcsak a finanszírozási jogszabályi oldal zűrös, hanem az egész oldal. Mi, akik döntünk egyet 
nem tehetünk meg, hogy nem biztosítjuk az ügyeletet. Az ügyeletet nem konszenzusos alapon 
biztosítjuk, mert - voltak többen ezeken a tárgyalásokon-, láthatták, hogy milyen irányba mennek el 
ezek a tárgyalások. Nem tudom mikor lesz eredményes a tárgyalás, mikor tekinti a Képviselő-testület 
eredményesnek a tárgyalást. Lehet, hogy én más esetben tekintem eredményesnek, mint ahogy erről a 
többség gondolkodik. Ez egy szerződéses kötelezettség és lehetőség mindkét fél részéről. El is 
hangzott, hogy a jelenlegi szerződésünk, úgy szól, hogy a 6 hónapos felmondási idővel, bármelyik fél 
felmondhatja. Van millió variáció még a megoldásra, de egyet nem tehetünk, ha váltunk, akkor nem 
egy száz százalékosan kialakított rendszerre és jól működő rendszerre váltunk. Ezt lehet, úgy 
gondolják, hogy ezzel a mondattal jobban elősegítjük, mi úgy gondoljuk, hogy nem. Talán 
mindannyiunknak az önmérsékletet kellene gyakorolni. Az önmérséklettel először nekünk kell példát 
mutatni, és akkor elvárhatjuk mástól is, hogy önmérsékletet tanúsítson.  
Kettő módosító indítvány van, az egyik két bizottság: a Humán bizottság, illetve a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság módosító indítványa, a másik pedig Bareithné Benke Nikolett javaslata, hogy 
az egyeztetésekben  a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság elnöke, Jurinovits Miklós is 
vegyen részt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Humán-, illetve Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 



módosító indítványát, melyet a Képviselő-testület 6 igen, 5 nem szavazattal elfogadott. 
 
Majd szavazásra bocsátotta Baretihné Benke Nikolett módosító indítványát, melyet a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
Ezután pedig szavazásra bocsátotta a maradék határozati javaslatokat, melyeket a Képviselő-testület 
11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

180/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó döntések meghozatala 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Humán bizottság, a Pénzügyi, ellenőrzési 
és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta az Orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó döntések 
meghozatala című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az orvosi ügyelet ellátása érdekében 2020. október 1. 
napja és 2020. december 31. napja közötti időtartamra havi 2.807.683.- Ft összegben 
biztosítja a finanszírozást.  
A 2020. évi 3 (hó) x 2.807. 683.- Ft összegű, mindösszesen 8.423.049.- Ft 
többletfinanszírozást Komló Város Önkormányzata biztosítja a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társuláson keresztül. A többlet kiadás fedezeteként a Befizetési 
kötelezettségek tartalék előirányzatot jelöli meg. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 
módosításkor az előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő:  soron következő költségvetési rendelet módosítása 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 

bizottság elnökét, hogy az ügyeleti ellátás működéséhez kapcsolódó további tárgyalásokat 
lefolytatassák.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az egyeztetések eredményéről, valamint a 
szükséges további döntések meghozataláról a 2020. december havi rendes ülésre újabb 
előterjesztést terjesszen elő, azzal, hogy eredménytelen tárgyalások esetén, a 
Képviselő-testület az UNIMEDKER Kft-vel a központi ügyeletre vonatkozó szerződést fel 
kívánja mondani. 

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

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulást tájékoztassa Komló Város Képviselő-testületének döntéséről. 
 

Határid ő:  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás soron következő ülése 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
9. sz. napirend 

 
Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntések 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Bogyay László intézményvezető urat. Az előterjesztés 
készítése után, de még a bizottsági ülések előtt plusz határozati javaslatok, plusz feladatok jöttek elő, 



amelyeket előterjesztettem. Az előterjesztői jogon eszközölt kiegészítéseimet tartalmazó módosító 
javaslat kiosztásra került, amely szerint a határozat az alábbiak szerint módosul: A határozati javaslat 
az alábbi 5.1.-5.4. sz. pontokkal egészül ki: „5.1. pont A Képviselő-testület egyetért a 
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 sz. pályázatból megvalósuló szennyvízberuházás miatt szükségessé 
vált Vörösmarty utcai 5 darab járdaszakaszt felújításával. 5.2. Tudomásul veszi, hogy a 
Városgondnokság intézmény saját költségvetése terhére, a szükséges anyagot biztosítja. 5.3. A 
felújítás munkadíjának fedezetét - bruttó 433.700,- Ft-ot - a költségvetési rendelet 7. számú melléklet 
„Pályázat előkészítési, tervezési,önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére biztosítja oly 
módon, hogy a Városgondnokság felújítási előirányzatát felemeli. 5.4. Utasítja a Városgondnokság 
intézmény vezetőjét, hogy a felújítás megrendeléséről gondoskodjon. A kiküldött előterjesztés 5. 
határozati pontjának sorszáma értelemszerűen 6-ra módosul”.  
Az előterjesztést a módosító javaslattal együtt tárgyalta a Pénzügyi, ellenőrzés és gazdasági bizottság 
és elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Barbarics Ildikó : Örülök, hogy a módosítás felolvasásra került. Tényleg csak hozzávetőlegesen 
említsük meg, hogy mi az a további négy tétel, ami a költségvetést ilyen módon érinti. Az egyik a 
Komló Sport Kft-t megillető támogatás négy egyenlő részletben történő kiutalása, ami 26.000.000 Ft, 
valamint a képviselői keret, - amivel eddig ugye a veszélyhelyzetre tekintettel nem rendelkeztünk, 
hiszen felfüggesztésre került - annak az 50%-át kívánjuk igénybe venni, ami 4.000.000 forint. Ez is a 
képviselők rendelkezésére fog állni, ez területenként 5-500.000 forint, amivel a képviselő a területén 
végre majd reményeink szerint tevékenykedni tud.  
A Baranya TV által szervezett Hétdomb filmfesztiválra az önkormányzat 500.000 Ft-os támogatást 
biztosít a filmfesztivál fődíját illetően. Végül pedig a KASZT részére biztosítunk egy visszatérítendő 
támogatást addig, amíg az egyéb támogatása nem érkezik meg, azzal a feltétellel azonban, hogy a 
támogatási szerződés jóváhagyásra kerül. Ami fontos számomra többek között, hogy mi, képviselők 
végre tudunk dolgozni a területünkön saját keretünk felhasználásával és nyilván a Városgondnokság 
bevonásával. Kérjük, ha bármi egyéb olyan feladat, tevékenység lenne, akkor minden esetben a 
képviselőkkel történjen meg az egyeztetés, a képviselő pedig a Városgondnoksággal egyeztessen. 
 
Polics József: A szavazás előtt csak egy pontosítás az előbb elhangzottakhoz, A 26.000.000,-Ft 
változatlan a korábbi összeghez képest, csak az időbeli kifizetése módosul. Itt valójában, ami a 
zárolthoz képest plusz, az a 4.000.000,-Ft-os képviselői keret és az 500.000,-Ft-os filmfesztiváli fődíj.  
A többi, a KASZT-os dolog pedig reményeink szerint ebben az évben megtérül. 
 
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a módosításokkal együtt  
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

181/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntések 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban az alábbi 
döntéseket hozza: 
 
1.1.  A Képviselő-testület a 103/2020.(V.28.) sz. határozat 2. pontjában szereplő kiutalási ütemezést 

és határidőt módosítja. A Komló Sport Kft-t megillető tárgyévi 26 MFt összegű támogatás 4 
egyenlő részletben 09.30-ig, 10.31-ig, 11.30-ig, illetve 12.15-ig kerül kiutalásra. 

 
1.2. A határozat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak azzal, hogy a 4. határozati pont 

határideje már korábban megváltozott. 
 
1.3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. 
 



 
2.1. A Képviselő-testület az 57/2020.(IV.17.) sz. határozat 2. pontját módosítja azzal, hogy a 

képviselői keret Városgondnokság költségvetésébe betervezett és hivatkozott határozattal 
felfüggesztett összegéből 4 MFt felhasználását jóváhagyja. 

 
2.2. Utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a felszabadított keret felhasználása tekintetében 

soron kívül kezdjen egyeztetéseket az érintett képviselőkkel. 
 
3.1. A Képviselő-testület 500 eFt támogatást biztosít a Baranya Televízió Kulturális és Szolgáltató 

Kft. részére a 2020-ban online módon megrendezett Hétdomb Filmfesztivál fődíjára. 
 
3.2. A kiadás fedezetét nem költségvetési szervek támogatásán belül felfüggesztett média 

tartaléknak a részleges felszabadításával biztosítja az 57/2020.(IV.17.) sz. határozat 8. 
pontjának egyidejű értelemszerű módosulása mellett. 

 
3.3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a működési célú pénzeszköz átadásról szóló 

megállapodás aláírására. 
 
4.1. A Képviselő-testület tájékozódott a 2020. évi KASZT finanszírozásáról, a tájékoztatást 

tudomásul veszi. 
 
4.2. A Képviselő-testület 5 MFt-tal 8 MFt-ra megemeli a 145/2019.(XII.12.) sz. határozat III.4. 

alapján betervezett CLLD pályázatok megelőlegezésére szolgáló keretet.  
 
4.3. A keret emelés fedezeteként a 3.2. pontban megjelölt felfüggesztett előirányzatot jelöli meg 

azzal, hogy a visszatérítendő támogatás bevételi oldalon nem tervezhető. Költségvetési 
átvezetésére csak a tényleges visszatérülést követően kerülhet sor. 

 
4.4. A Képviselő-testület felkéri a JÜK bizottságot, illetve a polgármestert, hogy a visszatérítendő 

támogatási igény elbírálása és a támogatás folyósítása során szabja feltételként a 
megelőlegezendő támogatást megalapozó támogatási szerződés módosításának KSZ és IH 
általi jóváhagyását. 

 
5.1. A Képviselő-testület egyetért a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 sz. pályázatból megvalósuló 

szennyvízberuházás miatt szükségessé vált Vörösmarty utcai 5 db járdaszakasz felújításával. 
 
5.2. Tudomásul veszi, hogy a Városgondnokság intézmény saját költségvetése terhére a szükséges 

anyagot biztosítja. 
 
5.3. A felújítás munkadíjának fedezetét – bruttó 433.700,- Ft-ot – a költségvetési rendelet 7. sz. 

melléklet „Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére 
biztosítja oly módon, hogy a Városgondnokság felújítási előirányzatát felemeli.  

 
5.4. Utasítja a Városgondnokság intézmény vezetőjét, hogy a felújítás megrendeléséről 

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

módosításkor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 
 
Határid ő:  értelem szerint, illetve 2020. évi költségvetés soron következő módosítása 
Felelős:  Polics József polgármester 
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bogyay László intézményvezető 
 
 



 
Polics József: Javaslom, hogy a 10-19. számú napirendeket a Képviselő-testület egyben tárgyalja és 
külön szavazzunk róluk. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, kézfeltartással elfogadta az ügyrendi javaslatot. 
 
Polics József: Köszöntöm Feuerstaller Teréziát, a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
igazgatóságának elnökét; Bareithné Benke Nikolettet, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál Alapítvány kuratóriumi titkárát és Mester Zoltán urat, a Baranyavíz Zrt. komlói 
üzemigazgatóját. Van-e a beszámolókkal kapcsolatban frakció vélemény, kérdés, hozzászólási 
igény?  
 
Dr. Barbarics Ildikó : A Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatban mondanék először 
néhány szót, amellett, hogy egyébként a bizottság valamennyi beszámolót, amit tárgyalt elfogadásra 
javasolt és a frakció is támogatja. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek 
azáltal, hogy önfenntartóvá kell válnia, és a vezetőjüknek is a bérét, egyebeket ki kell gazdálkodni, 
igen nehéz helyzetben van. Rajtunk is van felelősség abban, hogy egyrészt a termékeiket illetően 
segítsünk minél inkább terjeszteni, használni, stb., illetve adott esetben adott esetben további 
feladatokkal ellátni őket, amivel a bevételeiket növelhetnék.  
A másik pedig a Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatban a bizottsági ülésen a 
határozati javaslatokat egy 4. ponttal egészítettük ki. Itt felmerült a könyvvizsgálói vélemény alapján, 
hogy évek óta nem lát el közhasznú feladatot, éppen ezért el kell gondolkodni további fenntartásán, 
hiszen sem a tevékenységét nem tudja már ellátni, illetve pénzügyi problémák is adódtak. Emiatt az a 
4. határozati javaslat kiegészítésünk, hogy a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020. 
október havi rendes képviselő-testületi ülésre a Komló Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány további 
sorsára vonatkozó előterjesztést terjessze be köszönöm, 
 
Bareithné Benke Nikolett: Én is a Tésztagyártó Szociális Szövetkezethez szeretnék hozzászólni. 
Képviselőtársam nagyjából elmondta, amit én is el szerettem volna, én úgy gondolom, hogy 
komlóiként erősítenünk kell egy komlói szövetkezetet, én is mindenkit arra biztatnék, hogy vegye a 
termékeket. Úgy gondolom, hogy minőségbeli probléma nincsen, én is otthon ezt a tésztát használom 
vagy ezt a savanyúságot esszük. Úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell próbálni, erősítsük itt a 
komlói vállalkozást. Gratulálok Tecának és a csapatának is, sok sikert kívánok a továbbiakban is! 
A Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kapcsolatban annyit, hogy én is említettem polgármester 
úrnak a Közalapítvány kuratóriumi ülése után, hogy erről mindenféleképpen egyeztetnünk kell, a 
meg kell nézni, hogy megtartsuk-e a funkcióját vagy ha nem, akkor hogyan tovább.  
A Temetkezési Kft. beszámolójához szeretnék annyit hozzátenni, hogy gratulálok a vállalkozónak, 
hisz a temető - én úgy gondolom, hogy ha lehet ilyet mondani -, nagyon szépen karban van tartva. Az 
ember, ha oda megy, akkor nem lát szemetet, tisztaságot lát és egy - a temetői mivoltához képest - 
szép helyet (ha lehet így mondani). A személyes érintettség miatt sajnos volt alkalmam 
megtapasztalni, hogyan működik ez az egész. Messziről jött rokonok is voltak itt édesanyám 
búcsúztatásán és mindenki el volt ájulva ravataltól, a temető tisztaságától. További sok sikert kívánok 
a vállalkozónak ebben a májusig tartó időszakban és remélem, hogy majd amikor májusban 
döntenünk kell, hogy a temetőnek a sorsa milyen kézbe kerüljön, akkor az eddigi eredményeket és 
sikereket figyelembe fogjuk venni.   
 
Polics József: A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet dolgában sok pozitívum elhangzott. Én 
is azt tudom mondani, hogy régen anyukám csinálta a tésztát, ma már anyukám is a komlói tésztát 
veszi, és ő aztán meg tudja ítélni a minőséget. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a termékeket népszerűsítse, illetve teljesen mindegy, hogy szociális 
juttatásban vagy ajándékokban, de mindig a Tésztagyártó Szövetkezet jut először eszünkbe. 
Azok a pályázati eredmények, amelyek segítik a szövetkezetet egyik helyzetből a másikba átlendülni 
nagyon sokat segítenek és azt sem szabad elfelejteni, hogy jelenleg közel 30 ember dolgozik a 
tésztagyártó szövetkezetben a pályázati pénzeknek és a jó szervezettségnek köszönhetően. 
Közmunkával, közmunkából alakítottuk ki a helyet. Közmunkával indítottunk, átalakultunk 
szövetkezetté és jelenleg itt tartunk. Bízom benne, hogy az önfenntartóvá válás folyamata működni 



fog. Nem lesz egyszerű, de ha ugyanezzel a hittel megyünk tovább, akkor én úgy gondolom, hogy 
nem lesz probléma.  
A cégeink beszámolójához csak annyit, ahol folyamatos „borotvaélen táncolás van” az a 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Baranya Víz Zrt. A féléves beszámolót nem sikerült még 
átnéznem, mivel ma kaptam meg. Minden évben túlélő tevékenységet folytatnak. Eddig sikerült, 
bízom benne, hogy ezután is és sikerülni fog.  
A Temetkezési Kft-vel elhangzottakhoz csak csatlakozni tudok. 
Egyenként fogunk szavazni. A szavazás közben a számozásnál „ugrálás” lesz, mert véletlenül a 
sorban benne maradt a gördülő fejlesztési terv a beszámolók között. A nemzetiségek előtt azt fogjuk 
tárgyalni, jó?  
Szavazzunk egyenként. A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2019 évi beszámolójának 
elfogadása, aki egyetért, igennel szavazzon. 
 

10-19. sz. napirend 
 

10. sz. napirend 
 
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolója 
Előadó: Polics József 
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Komlói Tésztagyártó 
Szövetkezet beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 

182/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolója 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2019. évi 
beszámolójával kapcsolatos előterjesztést. 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
közgyűlésének 2020. szeptember 11. napján hozott 2/2020. (09. 11.) számú határozatát, és a 
szövetkezet 2019. évi beszámolóját elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri az igazgatóságot, hogy a szövetkezet 2020. évi beszámolójáról és 
mellékleteiről legkésőbb 2021. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

         Határid ő: 2021. június 30. 
            Felelős:     Polics József polgármester 
                         Feuerstahler Terézia igazgatósági elnök 

 

11. sz. napirend 

Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2019. évi beszámolójának 
jóváhagyása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány beszámolójával 
kapcsolatban hozzáfűzném, hogy hamarosan el kell kezdeni az 50 éves jubileumi fesztivál 
előkészítését. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót és az alábbi 



határozatot hozta: 
183/2020. (IX.24.) sz. határozat 

 
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2019. évi 

beszámolójának jóváhagyása 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 
2019. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést. 

 
1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 

Fesztivál Alapítvány 2019. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy az alapítvány 2020. évi munkájáról 2021. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 
Határid ő: 2021. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
12. sz. napirend 

 
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019.évi beszámolójának jóváhagyása 
Előadó: Polics József 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komló Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019 évi 
beszámolójának jóváhagyása c. előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 4. határozati 
pont kiegészítésével együtt.  
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót és az alábbi 
határozatot hozta: 

184/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. évi beszámolójának jóváhagyása 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2020. szeptember 11. napján hozott 
1/2020 (09. 11.) számú határozatát.  

2.  A Képviselő-testület a közalapítvány 2019. évi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését 
elfogadja.  

3. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2020. évi munkájáról 2021. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2020. október havi rendes 
képviselő-testületi ülésre a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány további sorsára 
vonatkozó előterjesztést terjessze be. 

 
Határid ő: 2020. november 30. 
Felelős:  Bareithné Benke Nikolett kuratóriumi elnök 



 
13. sz. napirend 

 
A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2019. évi beszámolójának elfogadása 
Előadó: Polics József 
 
Ezek után a polgármester szavazásra bocsátotta a Komló és Térsége Tűzvédelmi Közalapítvány 2019. 
évi beszámolóját. 
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót és az alábbi 
határozatot hozta:  

185/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2019. évi beszámolójának 
elfogadása 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2019. évi 
beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a közalapítvány 2019. évi beszámolóját, közhasznúsági 
mellékletét, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja; a kuratórium 
1/2020. (V. 26.) számú határozatát tudomásul veszi. 

2. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2020. évi munkájáról 2021. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 
 
 Határidő:  2020. június 30.. 
 Felelős:    Polics József polgármester 
                 a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány  
              kuratóriumának elnöke 
 

14.sz. napirend 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása 
Előadó: Polics József 
 
Szavazásra bocsátotta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 
2019. évi beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének jóváhagyása c. előterjesztést. 
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta: 

186/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési 
határozatainak és 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyásával 
kapcsolatos előterjesztést. 
 



1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a társaság 2019. évi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését és mellékleteit, valamint az egyéb kapcsolódó dokumentumokat. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2020. július 9-i taggyűlése által 
hozott 1-5/2020. (07.09.) számú határozatokat és a polgármester döntéshozatal során leadott 
valamennyi szavazatát.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2020. évi beszámolójáról, 

közhasznúsági jelentéséről és ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából – legkésőbb 
2021. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
Határid ő: 2021. június 30. 
Felelős:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  

 
15. sz. napirend 

 
A Komló Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása 
Előadó: Polics József 
 
Szavazásra bocsátotta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának 
jóváhagyása című előterjesztést. 
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót és az alábbi 
határozatot hozta: 

187/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

A Komló Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület mint a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részvényeit 60,63 %-ban 

tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli tulajdonosának tulajdonosi jogait gyakorló testület 
jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2020. május 27. napján tartott közgyűléséről, a 2019. 
évi beszámolóról és annak mellékleteiről szóló tájékoztatást. 

 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1-4/2020. (05. 27.) számú határozatait és 

jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében leadott 
közgyűlési szavazatait. 

 
3. A Képviselő-testület Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2020. évi gazdálkodásról 

legkésőbb 2021. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
Határid ő: 2021. június 30. 
Felelős:  Mayerhoff Attila cégvezető 

 
 

 
 
 



16. sz. napirend 
 
A Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnése 
Előadó: Polics József 
 
Szavazásra bocsátotta a Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának megszüntetése című 
előterjesztést. Tisztelettel köszöntötte Ferenczy Tamás kuratóriumi elnök urat.  
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta: 

188/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

A Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnése 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta „A Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának 
megszűnéséről” szóló előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület kezdeményezi a Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának 
törlését.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécsi Törvényszékhez a 

közhasznú jogállás törlése iránti kérelmet benyújtsa, Komló Város Önkormányzat alapító 
képviseletében a módosított alapító okiratot, valamint a kapcsolódó egyéb dokumentumokat 
aláírja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri az alapítvány kuratóriumát, hogy a közhasznú jogállás 

visszaszerzése érdekében a lehetséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ő:  2020. szeptember 29. - szerződésre 
         2020. október 7. - kiutalásra 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

17. sz. napirend 
 
A Baranya-Víz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása és 2020. június 22-i határozatainak 
jóváhagyása 
Előadó: Polics József 
 
Szavazásra bocsátotta a Baranyavíz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása és június 22-i 
határozatainak jóváhagyása című előterjesztést. 
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta határozati javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
189/2020. (IX.24.) sz. határozat 

 
A Baranya-Víz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása és a 2020. június 22-i 

határozatának jóváhagyása 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta „A Baranya-Víz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása 
és 2020. június 22-i határozatainak jóváhagyása” c. előterjesztést. 
 



1. A Képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2019. évi beszámolóját és mellékleteit, és 
azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja. 

2. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2020. évi üzleti tervét. 

3. A Képviselő-testület a prémiumfeltételekkel egyetért és azokat jóváhagyja. 

4. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 5-10. (06. 22.) számú 
közgyűlési határozatait. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben 
folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés 
keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
Határid ő: 2021. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István vezérigazgató 
   Mester Zoltán üzemigazgató 
 

18. sz. napirend 
 
KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggy űlési határozatainak és 2019. évi beszámolójának 
jóváhagyása 
Előadó: Polics József  
 
Szavazásra bocsátotta a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. Évi 
beszámolójának jóváhagyása című előterjesztést. 
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót, jóváhagyta 
a taggyűlési határozatokat és az alábbi határozatot hozta: 
 

190/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggy űlési határozatainak és 2019. évi 
beszámolójának jóváhagyása 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. 2019. évi 
beszámolójával kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. 2019. évi 
beszámolóját, egyúttal utólagosan jóváhagyja a társaság 2020. szeptember 21-én tartott 
taggyűlésén hozott határozatait, valamint a polgármesternek a döntéshozatalok során leadott 
szavazatait. 

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2020. évi gazdálkodásáról 
legkésőbb 2021. június 30. napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 

Határid ő: 2021. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Ordas Miklós ügyvezető  

   
 
 
 



 
 

19. sz. napirend 
 
Komlói Temetkezési Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előadó: Polics József 
 
Szavazásra bocsátotta a Komlói Temetkezési Kft. 2019 évi tevékenységéről szóló beszámoló 
jóváhagyása című előterjesztést. 
 
Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót és az alábbi 
határozatot hozta: 

191/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Komlói Temetkezési Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. 
2019. évi beszámolójáról szóló előterjesztést.  
 

1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőben végzett 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2021. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
– egyenként bruttó 200 e Ft összeget meghaladó – tervezett munkákról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy – az Egyházmegyével összefogásban megvalósuló - 

kereszt állításával és a járulékos tereprendezési, burkolási munkákkal kapcsolatban felmerülő 
költségek fennmaradó 227. 648,- Ft összegű különbözetét a Vállalkozó a 2020-as évi 
bevételéből jóváírhassa.  

20. sz. napirend 
 
Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Mester Zoltánt, a Baranya Megyei Vízmű Zrt. komlói 
üzemigazgatóját. Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolja. Egy törvényi kötelezettségről van szó, amelynek eleget kell tenni. Sok-sok 
millió forint szerepel a tervben, mindenki tudja, hogy mennyi az eszközhasználati éves díjunk. Ezek a 
programok csak sikeres pályázatok esetén valósíthatók meg és nagyon nagy szervezést igényelnek. 
 
Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

192/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a 
víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát biztosító Gördülő Fejlesztési Tervekről szóló 
előterjesztést. 



 
1. A Képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a 

alapján előírt – az önkormányzat tulajdonába tartozó víziközművekre vonatkozó, 15 éves 
időtartamra szóló – Gördülő Fejlesztési Terveket az 1-6. sz. mellékletekben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 

2. A víziközmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját forrásként a víziközmű birtoklásából és 
üzemeltetéséből befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt meghaladó fejlesztési igény 
pénzügyi fedezetéül hazai és uniós pályázati forrásból elnyert támogatások szolgálhatnak. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő 

Fejlesztési Tervek jóváhagyásának hatósági eljárása során az önkormányzat nevében és 
helyette teljes jogkörrel eljárjon, az eljárásban Komló Város Önkormányzatát képviselje. 
Felkéri a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési Terveket határidőre a 
MEKH felé az előírt módon nyújtsa be, az alábbi szolgáltatói és MEKH azonosítókkal: 

 
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója ivóvíz: II.1 
Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója ivóvíz: 11-26408-1-007-00-00 
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója szennyvíz: II.16 
Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója szennyvíz: 21-26408-1-001-01-01 
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója szennyvíz: II.24 
Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója szennyvíz: 21-26408-2-007-00-00 

 
Határid ő:  2020. szeptember 30. 
Felelős:  Csollák István vezérigazgató 
 

 
4. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervrészeinek a hatósági 

jóváhagyásához szükséges, összesen 87.937.- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjak 
fedezetét biztosítja a 2020. évi víziközmű bérleti díj terhére, 2021. március 31-i 
esedékességgel. A változás átvezetéséről a víziközmű bérleti díj felhasználásáról szóló soron 
következő határozat módosításakor gondoskodni kell. 

A Képviselő-testület felkéri a BARANYA-VÍZ Zrt.-t, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak 
határidőre történő megfizetéséről intézkedjen.  
 
Határid ő:  2020. szeptember 30. (igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése) 

2020. december 15. (víziközmű bérleti díj felhasználásáról szóló határozat 
módosítása, valamint a szükséges átvezetések) 
 

Felelős:  Polics József polgármester 
         dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
         Csollák István vezérigazgató 

Mester Zoltán üzemigazgató 
 

Polics József: Átadnám a testületi ülés vezetését egy rövid időre alpolgármester úrnak. 
 

21. sz. napirend 
 
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 
Előadó: Kispál László 
 
Kispál László: Az előterjesztést Székely Andrea készítette, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja. 



 
Vélemény, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

193/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálata 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a „Nemzetiségi önkormányzatokkal 
kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület a közigazgatási szerződéseket az előterjesztés mellékletei szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt a jóváhagyott szerződések 

aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szerződéseknek a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) rendelet VII. sz. függelékében való 
átvezetésére. 

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

 
22. sz. napirend 

 
Komló Város Gazdaságfejlesztési Programjának (2014-2020) felülvizsgálata 
Előadó: Kispál László 
 
Kispál László: Az előterjesztést Plangár-Végh Edina készítette, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági, 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, mindkét frakció támogatja. 
 
Vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

194/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Komló Város Gazdaságfejlesztési Programjának (2014-2020) felülvizsgálata 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló Város Gazdaságfejlesztési 
Programjának (2014-2020) felülvizsgálata” című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület - az előző ciklusidőn túlnyúló - Komló Város Gazdaságfejlesztési 
Programjának (2014-2020) felülvizsgálatát elvégezte. 
 



2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Komló Város Gazdaságfejlesztési Programját 2020. 
december 31. napjáig - a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével – 
módosítja.   

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

 
23. sz. napirend 

 
Komló Városért Alapítvány részére a nem költségvetési szervek támogatása kapcsán 
megállapított összeg felfüggesztésének részbeni feloldása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán 
bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. 
 
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: 
 

195/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Komló Városért Alapítvány részére a nem költségvetési szervek támogatása kapcsán 
megállapított összeg felfüggesztésének részbeni feloldása 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Humán bizottság, valamint a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményeinek figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló 
Városért Alapítvány részére a nem költségvetési szervek támogatása kapcsán megállapított összeg 
felfüggesztésének részbeni feloldása” című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület a 49/2020. (III.12.) számú határozatban a Komló Városért 
Alapítvány részére megállapított 650.000 Ft 50%-ának (325.000,- Ft) felfüggesztését 
feloldja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Komló Városért Alapítvánnyal kösse 
meg a támogatási megállapodást és intézkedjen annak 8 napon belüli végrehajtásáról. 

 

Határid ő:   2020. szeptember 29. - szerződésre 
                2020. október 7. - kiutalásra 
Felelős:   Polics József polgármester 

 
24. sz. napirend 

 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére 
pályázat kiírása 
Előadó: Polics József: 
 
Polics József: Az előterjesztést a Humán bizottság és a Pénzügyi, ellenőrzési, gazdasági bizottság 
tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. 
 
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: 



196/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére 
pályázat kiírása 

 
A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, 
valamint a Humán Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyú 
előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb 
vezetői (intézményvezetői) beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal. 

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 

 

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

 

2.) A Képviselő-testület szakmai munkacsoportot (bizottságot) hoz létre és megbízza a Komló 
Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának 
betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésével.  
 
A munkacsoport tagjai: 

- Polics József polgármester, 
- Kispál László alpolgármester, 
- Jégl Zoltán a Humán Bizottság elnöke. 

 
Határid ő: a pályázati határidő lejártát követő 21 nap 

 Felelős: Polics József polgármester 
 

25. sz. napirend 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat 
kiírása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szövegében, 
valamint a határozati javaslat 2. pontjában elírásra került alpolgármester úr neve. Mindkét helyen 
szükséges Kispál László-ra javítani. Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési, gazdasági bizottság 
tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja. 
 
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: 
 

197/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat 
kiírása 

A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása tárgyú előterjesztést. 



 

1.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői 
(intézményvezetői) beosztásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal. 

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
gondoskodjon. 

 

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

 

2.) A Képviselő-testület szakmai munkacsoportot (bizottságot) hoz létre és megbízza a 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői (igazgatói) 
beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésével. 

 
A munkacsoport tagjai: 
- Polics József polgármester, 
- Kispál László alpolgármester, 
- dr. Barbarics Ildikó a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnöke.  

 
Határid ő: a pályázati határidő lejártát követő 21 nap 

     Felelős: Polics József polgármester 
 
 26. sz. napirend 
 
Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolja. Minden részletesen le van írva, irodánként, sok-sok feladattal, adattal. Fent vannak az 
előterjesztések, javaslom, aki érdeklődik a hivatal munkája iránt olvassa el, mert részletes 
tájékoztatást tud kap tud kapni arról, hogy milyen szerteágazó munka folyik a hivatalon belül 
Főjegyző urat kérdezem, van-e kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban? 
 
dr. Vaskó Ernő: Nincs kiegészíteni valóm. 
 
Vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

198/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

1. A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, továbbá a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi tevékenységéről készített beszámolót. 

 
27. sz. napirend 

 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
ügyrendjének módosítása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolja. 
 



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: 
 

199/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
Ügyrendjének módosítása 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a címzetes főjegyző előterjesztésében, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása 
tárgyú előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület 2020. szeptember 24. napi hatállyal jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és 
Ügyrendjét.  
 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat és Ügyrend 
városi honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon. 
 

Határid ő:  2020. szeptember 24. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
28. sz. napirend 

 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolja. 
 
Vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

200/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében - a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának módosítása” című előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító és módosító okiratát – az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletei szerinti tartalommal – 
elfogadja.  
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája 
felé a változásokat jelentse át. 

 
Határid ő:  2020. október 12. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  



 
29. sz. napirend 

 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) 
projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
201/2020. (IX.24.) sz. határozat 

 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” 

(EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása 
tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekt keretében 1 fő 
munkavállaló bruttó 210.600 Ft/hó munkabér mellett 9 hónap időtartamra felvételre 
kerüljön. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámát 2020.09.01. napjától 1 
fővel megnöveli. 
 

2.) A Képviselő-testület vállalja, a munkavállaló 2021.06.01. napjától 2022.02.28. napjáig 
terjedő 9 hónapos továbbfoglalkoztatását bruttó 210.600 Ft/hó – illetve ha az magasabb, a 
mindenkori minimálbér/garantált bérminimum – díjazás mellett. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 
módosításakor az engedélyezett létszám változás átvezetéséről, továbbá a 2021., 2022. évi 
költségvetések összeállítása során a továbbfoglalkoztatás költségeinek betervezéséről 
gondoskodjon.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
30. sz. napirend 

 
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” 
c. pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József:  Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Valójában ez egy kiegészítő tervezési munkára vonatkozik. 
 
Vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

202/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza 
Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” 
című pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrást biztosít a projekt 
megvalósításához szükséges támfal statikai tervének elkészítéséhez legfeljebb bruttó 1 millió 
forint értékben a 2020. évi költségvetés 7.1. számú mellékletében szereplő „Pályázat 
előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret” előírányzat terhére. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lefolytatott beszerzési eljárást 
követően a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse. 
 

Határid ő: 2020. október 1. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor az előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon.  

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

31. sz. napirend 
 
Önkormányzati tulajdonú lakások kémény felújításához forrás biztosítása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolja. A katasztrófavédelem által kötelezett lakások felújításáról van szó fűtési idény előtt.  
Reméljük, hogy meg tudjuk valósítani.  
 
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: 
 

203/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Önkormányzati tulajdonú lakások kémény felújításához forrás biztosítása 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Önkormányzati tulajdonú lakások kémény felújításához forrás biztosítása” tárgyú előterjesztést. 
 



1. A Képviselő-testület az 57/2020. (IV.17.) számú határozat 8. pontjában rögzített kiadások 
körében felfüggesztett „Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása” előirányzat 
3.000.000,- Ft összegéből 2.250.000,- Ft felhasználását jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 57/2020. (IV.17.) számú határozat 
végrehajtásával kapcsolatos előterjesztés keretében az októberi rendes testületi ülésen tegyen 
javaslatot az előirányzatról való végleges döntésre vonatkozóan. 

 

Határid ő: 2020. októberi rendes testületi ülés 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
32. sz. napirend 

 
Sikondai telek-kiegészítési kérelmekkel kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolja. Rigó utca, Cinege utca, ha jól emlékszem, ott van 2 telek, ahol telek kiegészítés igény 
jelentkezett, de ahhoz, hogy ezt értékesíteni tudjuk forgalomképessé kell nyilvánítani. 
 
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: 
 

204/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Sikondai telek-kiegészítési kérelmekkel kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Sikondai telek-kiegészítési kérelmekkel kapcsolatos 
forgalomképessé minősítés” című előterjesztést.  
 
1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 6038/5 hrsz-ú „közterület” megnevezésű 

ingatlannak a szabályozási tervben az „Üh” övezetbe sorolt, a 6000 hrsz-ú és 5990 hrsz-ú 
ingatlanok mellett elhelyezkedő kb. 680 m2 nagyságú területrészét forgalomképessé minősíti. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az adásvételi szerződéssel egyidejűleg 

értesítse az ingatlanügyi hatóságot. 

  
Határid ő:  2020. december 20. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
33. sz. napirend 

 
Széchenyi u. 2066 hrsz-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolja. 
 
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: 
 

205/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Széchenyi u. 2066 hrsz-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Széchenyi utca 2066 hrsz-ú lakótelek elidegenítésére vonatkozó 
előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vivód Andor és Vivód-Erős Hajnalka (Komló, Cecília u. 

7.) a tulajdonukban álló Széchenyi utca 2066 hrsz-ú, 760 m2 nagyságú „beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlant értékesítsék. 

2. Az új vevőnek a Vivód Andorral és Vivód-Erős Hajnalkával kötött adásvételi szerződés 
aláírásával vállalnia kell, hogy fél éven belül bejelenti az építési szándékát, 1 éven belül megkezdi 
az építkezést, valamint, hogy 4 éven belül lakóházat épít az ingatlanra. 

3. Az aláírt adásvételi szerződést - annak jóváhagyása érdekében - be kell nyújtani Komló Város 
Önkormányzatához. A jóváhagyás feltétele, hogy az új vevő a beépítési kötelezettség 
biztosítására a 4. pontban foglaltakon túl az adásvételi szerződés aláírásától számított 4 évre vételi 
jog alapításáról szóló megállapodást köt Komló Város Önkormányzatával, amely vételi jogot az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni szükséges. 

4. A Képviselő-testület kéri a 2066 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján a III/3. sorszám alatti 
„elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség biztosítására” bejegyzés fenntartását. 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a döntésről. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés jóváhagyására és a vételi jog alapításáról szóló 
megállapodás aláírására. 
 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

34. sz. napirend 
 
Tormási Katalin telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az Irinyi utcában egy telekről van szó. Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
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: 
 

206/2020. (IX.24.) sz. határozat 
 

Tormási Katalin telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Tormási Katalin telek-kiegészítési kérelmével 
kapcsolatos forgalomképessé minősítés” című előterjesztést. 
 



1.  A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 3105/23 hrsz-ú „közpark, transzformátorház” 
megnevezésű ingatlannak a szabályozási tervben az „Lngk” övezetbe sorolt, a 3105/22 hrsz. 
körül elhelyezkedő, kb. 390 m2 nagyságú területrészét forgalomképessé minősíti.  

2.   A Képviselő-testület kéri az illetékes Földhivatali Osztályt, hogy a telekalakítás bejegyzésével 
egyidejűleg a 3105/23 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonban maradó részének 
megnevezését „közpark, transzformátorház”-ról „közterület, transzformátorház”-ra módosítsa. 

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az adásvételi szerződéssel egyidejűleg 
értesítse az ingatlanügyi hatóságot. 

  
Határid ő:  2020. december 20. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Interpelláció, bejelentés nem érkezett. 
 
Polics József: A következő képviselő-testületi ülés időpontját még egyeztetni fogjuk, de 
valószínűleg október közepéig egy rendkívüli testületi ülést kell tartani. Október közepéig biztos, 
hogy informális testületi ülések tartására is sor fog kerülni. Az első informális ülés időpontját már le 
is egyeztettük, jövő héten szerdán 17 órakor lesz.  
 
A testületi ülést 17 óra 28 perckor bezárom. Köszönöm mindenkinek a munkáját.  
 
 
                                              Kmf. 
 
 
  dr.Vaskó Ernő        Polics József 
címzetes főjegyző               polgármester 


