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Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 24-i rendkívüli üléséről 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

Polics József: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a rendkívüli 
járvány-, és jogrend utáni első rendkívüli képviselő-testületi ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, 
hogy a 12 tagú testületből 11 fő jelen van. Vízhányó András jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem 
tud részt venni, a hiányzása igazolt. Az ülést 15 óra 7 perckor megnyitom, a jegyzőkönyv rögzítése 
hangszalagon és gyorsírásban történik. Az előterjesztések kiküldésre, illetve kiosztásra kerültek. A 
mai napon megtörténtek a bizottsági tárgyalások a képviselő-testületi ülés előtt. Először szavazzunk 
a kiküldött napirendi pontokról, aki egyetért azokkal, kérem kézfeltartással jelezze. A képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. Külön köszöntöm meglepetés-vendégünket Dr. 
Hoppál Péter országgyűlési képviselő urat, aki a napirendek előtt kért szót. Megadom a szót képviselő 
úrnak.  
 
dr. Hoppál Péter: köszönöm szépen a szót Polgármester Úr. Tisztelt Polgármester Úr, 
Alpolgármester úr, Jegyző úr, Képviselő-testület, kedves komlóiak! Egy mindannyiunk számára 
különleges időszak végéhez érkeztünk. Bátran összegezhetjük úgy a koronavírus világjárvány okozta 
körülményeinket országszerte és Európa-szerte is, sőt akár világszerte, hogy semelyikünk sem 
gondolta volna, ükapáink idején, hogy egy világjárvány megbéníthatja az országot, a nemzetek 
működését. Ez a mi életünkben is elkövetkezett, ezért aztán ez a különleges helyzet különleges 
eljárásokat igényelt az országos szabályozásokban - ahogy Önök ezt érzékelhették - a törvényhozás 
területén is, illetve nyilvánvaló az önkormányzatok működésében is.  Engedjék meg, hogy az 
önkormányzati működés most lezáruló különleges időszaka végén, amikor a világjárvány okozta 
veszélyhelyzet önkormányzatokra vonatkozó különleges működési eljárásról, - amely november 4-
étől indult el jogszabály hatálya szerint és június 15-ével ért véget - a tisztelt képviselőtestület számára 
egy rövid beszámolót tegyek. Hogyan is jelenik meg számokban ennek az elmúlt időszaknak a 
működése a különböző programok támogatásában, illetve a kormányzati döntéseken alapuló 
finanszírozásoknál, amelyek Komlóra vonatkoznak. Egyúttal némi nagyon rövid rovancsot, 
áttekintést tennék arra vonatkozóan is, hogy milyen döntéseket láttam és mely döntésekben tudtam 
konzultálni polgármester úrral, amelyek a városra vonatkoztak, Mondandóm első részében engedjék 
meg, hogy beszámoljak Önöknek arról a gazdaságvédelmi programról - Komlóra vonatkoztatva-0, 
amit a kormány elindított, és amelynek bizonyos részleteit az Országgyűlés is többségi egyetértésével 
támogatott. Sajnos olyan tapasztalatunk alakult ki ezen jogszabályok meghozatala kapcsán - a 
budapesti döntéshozatal során -, hogy a központi politikai nézetkülönbségek abban is kimerültek, 
hogy ezeket a döntéseket (amelyek ma már visszatekintve pozitív döntéseknek tekinthetőek a járvány 
elleni védekezés tekintetében, illetve a gazdaságvédelmi program tekintetében) az Országgyűlésben 
a baloldal képviselői nem támogatták. Ennek ellenére a szavazati többség kialakult és így ebben a 
november 4, és június 15. közötti időszakban mégiscsak az Országgyűlés helyes döntése és a 
Kormány előterjesztése szerint egy olyan működési modell, működési struktúra állt be 
Magyarországon, amivel ma már látjuk és kimondhatjuk, hogy Magyarország, (benne Baranya megye 
is, Komló is) az Európai Unió tagállamai közül a legsikeresebben vette fel a harcot a koronavírus 
világjárvánnyal- és annak gazdasági következményeivel. Mondhatjuk, hogy mi magyarok ennek a 
nehéz helyzetnek - az áldozatok előtti főhajtással együtt is - a gazdasági nyertesei lehetünk, ebben 
pedig nyilvánvalóan nemcsak politikai döntéshozatali szerep van, hanem a hétköznapi embereknek a 
tettrekészsége van. Ehhez az egész ország összefogására volt szükség. Szeretném tehát első 
mondandóm centrumában megköszönni, hogy mi is, baranyaiak, Önök is, komlóiak, mindenki a 
hétköznapi emberek szintjén és a döntéshozatal szintjén odatettük a magunk döntését, a magunk 
munkáját, a magunk tevékenységét abba az összefogásba, aminek eredményeként Európa 
élvonalában lehetünk. Melyek is ezek a döntések és hogy csapódtak le a komlói helyi gazdaságban? 
Ezen döntések tekintetében engedjék meg, hogy először arról adjak tájékoztatást Önöknek, hogy a 
kormány által életbe léptetett gazdaságvédelmi intézkedésekből milyen formákat igényeltek a komlói 
vállalkozások. Számos támogatási formával igyekezett a kormány a munkahely megvédésében 
segíteni a baranyai, komlói, pécsi vállalkozásokat. Ezekből egy szűrést hoztam Önök elé, amiből az 



derül ki, hogy az ún. csökkentett munkaidős munkavégzésnek a támogatási formái, amik nagyon 
népszerűek lettek, hétköznapi nyelven”Kurzarbeit”. Ez egy Németországban bevett vállalkozói 
támogatási forma a magyar gazdaságvédelmi intézkedések körében, melynek népszerűsége itt, 
Komlón is erős volt, mivel összességében 50.411.000 forintot igényeltek a komlói vállalkozások 
ebben a formában és ennyit folyósított is az Államkincstár a Kormányhivatal koordinációja 
eredményeképpen. Egy másik nagyobb támogatási forma az ágazati bértámogatás intézkedési 
csomagja volt, amelyből a komlóiak 64.569.000,-Ft-ot igényeltek és lettek támogatottak. Még néhány 
kisebb intézkedési forma is kiegészíti a szummát, az összes teljesítést. Végeredményben a júniusi 
zárással 123.464.000 forintot kaptak komlói vállalkozások ahhoz, hogy a munkahelyeiket meg tudják 
őrizni, illetve hogy a működőképességüket fenn tudják tartani, továbbá, hogy a járvány után 
hatékonyan tudjanak a helyi gazdaság erősítésében újra szerepet vállalni. Köszönjük tehát a 
vállalkozásoknak a kitartását és azt, hogy a munkaerőpiacon nem látszik olyan nagymértékű 
létszámelbocsátás és a munkaerő piacon való megjelenése, hogy tulajdonképpen a gazdaság 
újraindításában ez jó pozíciókat nyújt jelenleg. Azt is láthatjuk országos összehasonlításban, hogy a 
magyar munkaerőpiac és a magyar vállalkozások alapvetően jól reagáltak a kormány által kínált 
pályázati lehetőségekre, merthogy Magyarországon a munkanélküliség az Európai Unió, főleg az 
eurózóna országaihoz mérten a legkisebb mértékben növekedett. Tehát nagyjából 50.000 
munkanélküli szám növekedés van országosan a 4,5 millió munkavállalóra vetítve. Ez fontos, hogy 
50.000 ember elveszítette a munkáját, de sokkal fontosabb, hogy az uniós tagállamok zömében ennél 
sokkal több ember veszítette el lélekszámarányosan a munkáját. A Kormánynak az a vállalása, hogy 
idén év végéig amennyi munkahelyet megszüntetett a koronavírus járvány, ugyanannyi munkahelyet 
létre kell hozni. Erre indultak be a gazdaság újraindításának programjai, amelyekről értesülhettek 
Önök is. Bízunk abban, hogy Komlót is érinteni fogja, hogy az a néhány százalékos elveszített 
munkahely vissza tudjon épülni, mert a helyi gazdaságnak újraindításában és egyáltalán, hogy az 
Önök által elgondolt költségvetési irányok teljesüljenek ebben persze a helyi vállalkozásoknak 
„oroszlán része” van és nem lenne jó, hogyha ők nem tudnának gyorsan talpra állni és 
„visszapattantani” a helyi gazdaságot arra a szintre, amely szinten 2019-ben a válság előtti, a járvány 
előtti utolsó teljesített évben voltak. Az első köszönetünk tehát a hétköznapi emberek mellett a 
vállalkozásoké, akik itt Komlón jól éltek a lehetőségekkel és kordában tudták tartani az egyébként 
Európára kiterjedő munkanélküliség növekedést. A második köszönetünk az természetesen a 
védekezésben a hétköznapi munkát végző embereké, hiszen jól tudjuk, hogy persze természetesen a 
bolti eladóknak is nagyon nehéz volt az a nyomás az a teher, hogy ők nyitva kellett, hogy maradjanak, 
mert élelmiszert be kellett szerezni az embereknek, tehát őnekik ott kellett állnia plexiüveg mellett 
maszkban és mindennap szembesülni azzal, hogy - amíg meg nem jöttek az oltások - akár el is 
kaphatják valamelyik vendégtől a betegséget. Ez egy nagyon nehéz teher azt kell, hogy mondjam. 
Mentősöknek, az ápolóknak, az orvosoknak és a védekezésben közvetlenül résztvevőknek is, a 
Komlói Kórháznak a kiváló teljesítménye, amit nyújtottak, emellett sok-sok olyan munkaágban, a 
logisztikában működöknek, a fuvarosoknak is külön köszönet. Nagyon sok sokféle tevékenységben 
nehezen is mérjük föl, hogy mennyi mindenki hozott lélektani áldozatot, azzal, hogy amíg a vakcina 
nem érkezett meg, addig is működjön Komló és működjenek a szolgáltatások. Innen szeretnénk a 
hétköznapi hősöknek is köszönetet mondani - az egészségügyi dolgozókon kívül minden olyan 
munkaágban teljesítőknek, akik fenntartották az élet- és a működés körülményeit. Természetesen 
köszönetet kell mondanunk az iránt is, hogy az önkormányzat a működőképességét fenntartotta az 
önkormányzati munkatársaknak és tudom, hogy ezáltal, hogy egy egyszemélyi döntéshozatalra állt 
át az önkormányzatiság. Polgármester úr vállára ezért sokkal nagyobb teher hárult ezzel együtt is. 
Tudom, hogy voltak konzultációk, engedjék meg, hogy megköszönjem az egymással politikailag nem 
azonos szinten vagy nem azonos véleményen lévő feleknek, tehát az önkormányzat többségének, 
alpolgármester úrnak is azt, hogy a polgármesteri döntésekben konzultatívan, nagyrészt egyetértőleg 
együtt tudtak működni. Azt hiszem, hogy ez nagy erénye az elmúlt, mögöttünk hagyott hónapoknak. 
Látva az intézkedéseket nemhogy nem állt le a város, hanem nagyon jelentős mértékben lépéseket 
tudott előre tenni, nemcsak a működőképesség fenntartása, hanem a járvány utáni újra indításnak a 
jobb pozíciója érdekében is. Ez egy nagyon nagy erény, engedjék meg, hogy a számba vegyem azokat 
az országos támogatási formákat még - ebből nem sok van, csak négy -, amelyek kiemelten járultak 
hozzá kormányzati döntésként Komló fejlesztéséhez az elmúlt 8-9 hónapban a a veszélyhelyzet 
időszakában. Akkoriban azt a novemberi egyedi kormánydöntést elmondtuk, amelynek keretében 
évtizedek óta várt komlói fejlesztésekre sikerült kormány előterjesztést készíttetni és ezeken egyidejű 



kormánydöntések következtében mindegyik programra ide is érkezett év végéig, decemberig a 
likviditást is tulajdonképpen segítendő a támogatás. Ez a négy program Önök által jól ismerten a 
kisbattyáni útnak a felújítása, amely közel harmincéves igény; a Bétai elkerülő út, ami a 
gazdaságfejlesztésünknek egy nagyon fontos mérföldköve lehet. Nagyon váratott régóta magára a 
Kaptár projekt eddig sajnos meg nem valósult egészének az építkezési támogatása, a Színház- és 
Hangversenyterem melletti teleknek a beépítése, egy új közlekedési épülettel és negyedszer pedig a 
az ún. Dino program, a Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteménynek egy látogatóközponttá 
alakítása és élményközponttá alakítása. Ez a négy projekt összességében 3,5 milliárd forint 
kormányzati támogatásból tud megvalósulni és engedjék meg, hogy ezt külön is hangsúlyozzam, 
hogy ezek nem európai uniós források, tehát ezt a magyar gazdaság növekedéséből származó állami 
bevételből kapta Komló Város Önkormányzata. Ennél is erőteljesebb az, hogy a magyar gazdaság 
tud úgy növekedni, hogy ezeket az évtizedek óta várt komlói projekteket sikerült a kormánnyal 
megtámogattatnunk. Csöppet sem mellékes, hogy az év végén a likviditást, az önkormányzat 
költségvetésének likviditását minden alkalommal fontos elemként tekintjük, hogy a helyi 
buszközlekedésnek hogyan lesz meg a finanszírozása, az egyenlege. Erre Önök is láthatták, hogy a 
támogatási kérvények minden évben megérkeztek, jól összesítette az önkormányzat, és általában jól 
tudtunk verseny futni annak érdekében, hogy Komló a támogatott városok körében szerepelt. 
Régebben önhibáján kívül forráshiányos önkormányzatok támogatásának nevezték ezt állami szinten, 
most egy kicsit más neve van. Lényeg az, hogy a komlói bevételek nem teljes körűen tudják 
finanszírozni azokat a kiadásokat, mint amilyen például a helyi közlekedés buszközlekedésnek a 
támogatása. Ez nincsen benne normatív formában az önkormányzati működésben, ezért mindig a 
Kormányhoz fordul a komlói önkormányzat év végén egy extra támogatásért. Örülök annak, hogy a 
veszélyhelyzet időszakában, amikor a polgármester egyedül képviselte az önkormányzati 
döntéshozatalt, akkor jól tudtunk lobbizni annak érdekében, hogy 175.000 forint rendkívüli 
kormányzati támogatásban részesült, év végén a komlói büdzsé. Így a az egyenleg javítása, a 2020-
as évre tervezett költségvetésnek a teljesítése tekintetében megvalósulhatott. (Itt köszöntöm Szakács 
László parlamenti képviselőtársamat, aki most érkezett. Örülünk, hogy együtt gondolkodhatunk a 
komlói újraindításról.)  Ez a második nagyon komoly tétel, ami a az egyenleget egyensúlyba tudta 
hozni az év végén, azt gondolom, hogy ezt minden évben a komlói önkormányzat jól futotta meg 
ezeket az igényeket és jól tudtuk Pesten pozícionálni, és most sem esett kár azáltal, hogy az 
egyszemélyi döntéshozatali működésben a polgármester úrral kellett ez ügyben lobbiznunk. Van egy 
másik pont egy harmadik fontos tétel még a négyből, ami egy extra kiadás, ezt is a helyzet, az élet 
írta ezt a forgatókönyvet. Biztosan hallottak Önök is arról, hogy a kormány a mikro- és 
kisvállalkozások, családi vállalkozások iparűzési adó befizetését mérsékelte. 50%-ot kellett csak 
befizetni az idén azért, hogy itt is a munkahelymegtartó képesség és a gazdaság újraindításakor majd 
elvárt teljesítőképesség jobb legyen. Ezt az önkormányzatok felé kellett befizetni a vállalkozásoknak, 
tehát a komlóiak joggal nézték azért a nap végén azt a számot, hogy ez mennyi kiesést jelent az 
önkormányzat büdzséjében. Mivel az teljesen klassz, hogy az komlói vállalkozások kaptak több 
10.000.000 forint vagy 100.000.000 Ft-os nagyságrendű támogatást azzal, hogy nem kellett 
befizetniük ezt a pénzt, de hogy jelenik meg ez a városi költségvetésben? Örömmel jelentem be 
Önöknek a tegnap Budapestről hozott hírt, hogy kettő részletben teljes mértékben, ahogy ez az állami, 
kormányzati ígéretben el is hangzott egyébként tehát újdonság nincs, hiszen az ígéret már állt, de 
most ténylegesen a folyósítást is be tudom Önöknek jelenteni, hogy az iparűzési adó kiesésének 50%-
át első fordulóként most júniusban folyósítja az Államkincstár,ez 70.399.000 forint lesz 
összességében Komló esetében. Ezt követi majd egy második kör, amikor a másik 50% érkezik, majd 
októberben a komlói Önkormányzat számlájára, mely 70,4 millió forintot hoz összességében. Az idei 
évben 140.000.000 forinttal segítette a kormány az elmondott munkahelymegtartó támogatásokon 
felül az iparűzési adó befizetésének mérséklésével a komlói vállalkozásokat. 140.000.000 forintot 
nem kellett nekik befizetni, ezt fejlesztésre és dinamizálásra tudják költeni. Ugyanakkor ez a 
140.000.000 forint pedig nem esik ki az Önök költségvetéséből, hiszen az első csomag most érkezik, 
a második része a csomagnak októberben meg fog jönni a komlói önkormányzat számlájára. Van még 
egy negyedik, egy álom, egy régi nagy terv, egy igény, aminek a körvonalai most rajzolódnak ki, 
nagyon szépen alakulnak a tárgyalásaink polgármester úrral, amiről végső döntést még nem tudok 
mondani Önöknek, de a program jól halad, ez a KBSK 100 éves évfordulójára való felkészülés. Ez 
egy közös igény, Önöktől is hallottam, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez a szebb napokat megélt és 
infrastruktúrájában már egy kicsit megkopott és régies Sport telep a 100 éves múltjához és 



tradíciójához méltóbb környezetben tudjon létezni. De ez nem kis dolog, tehát itt nem 50 és 100 millió 
forintokról beszélünk, sajnos ez egy óriási tétel. Ez a legóvatosabb becslések szerint is nem hét- és 
nem nyolc számjegyű fejlesztést igényel, ez egy milliárdos beruházás, amiért nagyon sokat kell 
menni, nagyon sokat kell tárgyalni. Hála Istennek az első körös tervezésben a Kormány befogadta a 
kérésünket és egy 78.000.000 forint + Áfa-s tervezési, költségvetési támogatást úgy néz ki, hogy 
megkapunk a KBSK sokkal. nagyobb volumenű fejlesztésére. A tervezés úgy néz ki, hogy egyenesbe 
kerül. Nagyon szeretnénk azt, hogy azok, amiket Önök közösen elterveztek, amikre-amikben bármely 
beruházásokra szükség van, azok meg is tudjanak valóban valósulni, hogy a jövő év tényleg egy 
fényes és XX1. századi infrastruktúrában méltó körülmények között történjen meg. Ez volt az a négy 
kiemelt kormányzati döntés, amelyeket szerettem volna Önökkel megosztani, illetve részben 
ismétlésként felidézni, hogy az elmúlt veszélyhelyzet időszakában ezek a kormányzati támogatási 
formák érkeztek ide, Komlóra. Ha ezt összesítem - és még nem akarom a KBSK elvárt és tervezett 
óriási összegét még ebbe beletenni-, de hogyha ezeket így összerakosgatom, akkor összességében a 
négy milliárd forintot meghaladja az támogatás, ami a veszélyhelyzet idején az elmúlt hónapokban 
ide, Komlóra érkezett. Hangsúlyozom, hogy nem európai uniós támogatásként, hanem magyar 
nemzeti forrásból, kormányzati egyedi döntéseken keresztül.  

Végül engedjék meg, hogy a polgármester úrnak is azért mondjak egy köszönetet, hogy ezt az elég 
nehéz felelősséget, amiben persze nyilván lehet mérlegelni, hogy melyik döntés volt az, amelyik el 
teljeskörűen azonosulni tudunk, melyek azok, amikkel vitánk van. Lesz olyan, amivel vitánk, vitájuk 
lesz Önöknek, ez sem probléma. Helyi szinten abszolút a várost előrevivő viták szerintem nem 
okoznak problémát, mindenesetre a tavalyi költségvetésnek a lezárása az egy nagyon fontos 
önkormányzati feladat volt, az új idei évi költségvetésnek a megtervezése és annak átvitele szintén 
fontos a gazdasági programnak az elfogadása az, ami szintén ezekre a hónapokra esett különleges 
feladat volt. Voltak médiaügyekkel kapcsolatos kérdések amikben úgy látom, hogy vannak Önöknek 
vitáik, de a vita mondom, az nem probléma szerintem alapvetően, hogyha előre mutatnak. Nagyon 
fontos volt, hogy a beruházások pótköltségvetése, illetve támogatás kiegészítései kapcsán döntéseket 
kellett hozni, ezek kiterjedtek a nagyberuházásokra, kiterjedtek a már meglévő és folyó 
beruházásokra, úgyhogy azt gondolom, hogy az önkormányzat működése nemhogy nem állt le, 
hanem dinamizálódott és előremutató döntések születtek itt, helyben is. Megköszönve a figyelmüket, 
hogyha megengedik zárásképpen még annyit hadd jegyezzek meg, - itt a veszélyhelyzet lezárása után 
és a sikeresen elvégzett feladatok és Komló erősödése nyomán-,  hogy bizakodva abban, hogy az 
előttünk álló hónapokban az a célkitűzés, hogy amely országosan is reménykeltő, hogy a gazdasági 
növekedés már a második negyedévben nagyon jó mutatókkal rendelkezik és hogy az év végére akár 
a gazdasági növekedés is visszapattanhat a korábbi szintre is. Így talán az Európai Uniónak újra az 
első helyére kerülhetünk a GDP a nemzeti össztermék növekedésének tekintve, mert hogy elsők 
voltunk a 28 tagállamból 2019-ben, az 5%-os növekedéssel, ha ez sikerül újra elérni, akkor az közös 
siker lesz az egy összefogás eredménye, abban mindenkinek benne van a teljesítménye, abban nincsen 
vidéki meg budapesti, nincsen baloldali, meg jobboldali. Én azt vallom, hogy abban együttműködünk, 
mindenki, mindenkivel. Csak közös összekapaszkodás eredménye lehet az, hogy az országunk sikeres 
lesz és Európa legjobb lesz, úgyhogy erre tisztelettel kérem a polgármester urat, ugyanúgy, mint a 
képviselőtestület tagjait, a politikailag nem egyformán gondolkodó többséget, és a város vezetőjét, 
hogy találjuk meg a közös nevezőket, tisztelettel és szeretettel kérem, mert Komló teljesítményét 
fokoznunk kell. Hogyha vannak is viták, de az előremutató ügyekben szerintem fontos a megegyezés 
és engedjék meg, hogy a jó hangulat végére azért egy szigorúbb mondatot is elhelyezzek. Nagyon jót 
tenne a helyi közélet hangnemének, illetve a helyi remények be teljesítésének, hogyha általában véve 
az a hangnem, az a stílus, amit mi sajnos képviselő úrral átéltünk a parlamentben minden héten, - 
mert ugye Parlament nem állt le, bármit is híreszteltek bizonyos politikai erők, a parlament 
működéséről, a parlament minden héten ülésezett az elmúlt hónapokban is -,az a stílus, ami ott most 
már heti rendszerességűvé vált azt gondom, hogy nem viszi előre a helyi ügyeket. Azt kérem Önöktől 
tisztelettel és szeretettel, hogy a „Gyurcsányosodás és a Jakabosodás” az ne legyen, Komlón ne 
jelenjen meg. Hogyha ennek gátat tudunk szabni, akkor remélhetőleg hatékonyak tudunk lenni a 
válság kezelésében is és az újraindítás sikerességében is. Kívánom Önöknek, hogy az újraindítás 
legyen sikeres itt Komlón is, ebben fogjunk össze! Jó munkát kívánok mindenkinek! Köszönöm 
szépen a szót.  
 



Polics József: Köszönöm szépen Képviselő Úrnak a covid időszak alatt elvégzett munkákról a 
tájékoztatást. Bízunk az elhangzottakban, hogy tovább folytatódik Komló város fejlődése, Komló 
város épülése, a nyugalom és a béke jegyében. 

1. sz. napirend 
 
2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Térjünk rá az 1. számú napirendi pont tárgyalására, melynek tárgya a 2021 évi 
költségvetési rendeletmódosítási javaslat. Kalocsai Tompa Eszter könyvvizsgáló asszony nem tud 
részt venni a mai képviselő-testületi ülésen, a könyvvizsgálói véleményét elküldte, bízom benne, 
hogy mindenkihez megérkezett, mindenki át tudta nézni. Ahogy a bevezetőben jeleztem a rendkívüli 
első ülésünk úgy készítődött elő, hogy most, a testületi ülések előtt ülésezett minden bizottság, ezért 
a bizottsági vélemények szóban fognak elhangzani. Először kérem a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság elnök asszonyának véleményét.  
 
Dr.Barbarics Ildikó: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt országgyűlési képviselők! A bizottság a napirendben foglaltakat megtárgyalta. Irodavezető 
úr tájékoztatott bennünket az új rendszerről, amit a kiosztott anyagban is tapasztalhattunk, nyilván 
majd meg fogjuk szokni, az abban foglaltakat elfogadtuk és elfogadásra javasoljuk a testületnek azzal, 
hogy az előterjesztést 4 határozati javaslat kiegészítésével javasoljuk elfogadni a tisztelt Képviselő-
testületnek. Miről is van szó? A Komló Összeköt Frakció - és ez most egy kicsit összevág Dr. Hoppál 
Péter országgyűlési képviselő veszélyhelyzeti előadásával is - felülvizsgálta a veszélyhelyzet alatt 
hozott polgármesteri döntéseket, ahol valóban gyakorlatilag elmondható, mindig együttműködtünk 
és jelentős többségben egyet is értettünk. Volt néhány olyan eset, amikor azonban a döntéseink, illetve 
a javaslataink nem egyeztek a polgármester álláspontjával, az ezzel kapcsolatos véleményünket 
írásban mindig meg is küldtük és ki is fejtettük. Kettő ilyen döntés volt az, amit a KÖT frakció 
felülvizsgálva, annak a megváltoztatását javasolja - és itt már elhangzott országgyűlési képviselő úrtól 
utalás is az egyet nem értésre a média kapcsán - ugyanis a javaslatunk is alapvetően erre vonatkozik. 
Volt még február hónapban az írott sajtó vonatkozásában és nyilván honlap egyébben kiírva pályázat, 
illetve május hónapban, ha jól emlékszem a nagyberuházások - értem ez alatt a 3,4 tized milliárdos 
összeget érintő beruházások a kis Batthyány út, a Dino park, a Kaptár és a Bétai úttal kapcsolatos 
pályázathoz kötődő nyilvánosság kapcsán felmerülő fedezet biztosítása, valamint a határozati javaslat 
a március 1-jétől felfüggesztésre kerülő csökkentett, illetve a képviselői tiszteletdíjak felfüggesztésre 
került részére vonatkozik. Ez a hármas, ami a költségvetést érintő és javaslatunk alapján javasoljuk 
az írott sajtó és a nyilvánosság biztosítására adott fedezet vonatkozásában a megkötött szerződések 
felbontását, illetve ezzel kapcsolatosan -  nyilván az elvégzett munka vonatkozásában kell egy 
elszámolást és a annak megfelelően egy számítást végezni az így felszabaduló összegek, valamint a 
felfüggesztett tiszteletdíjak vonatkozásában - egy általános tartalék-alap létrehozását javasoljuk, 
amelynek a felhasználásáról a testület később döntene. Ez a szöveges rész ugye az indoklás, 
mindegyik vonatkozásában leírtuk nem tartottuk indokoltnak, veszélyhelyzettel összefüggőnek és 
szükségszerűnek ezeket a döntéseket. Azt is elmondtam bizottsági ülésen is és most is elmondom, 
hogy miután mindkét pályázatot a Hegyhát Média nyerte el - semmifajta személyes ellentétről nincs 
szó, hiszen azt gondolom a kapcsolatunk és a munkakapcsolat jó és rendben van -, a munkájukkal 
alapvetően elégedettek is voltunk, nem ehhez kötődik, hanem ahhoz az indokhoz, amit az előbb 
elmondtam. Sőt a az írott sajtó vonatkozásában az ügyvezető úrnak e-mailt is küldtem, amiben erre 
vonatkozóan, amit az előbb elmondtam felhívtam a figyelmét és tájékoztattam. Arról is tájékoztatok 
minden jelenlévőt, hogy a mai napon még bizottsági ülés előtt, ahol a KÖT javaslatot előterjesztettem, 
az ügyvezető urat felhívtam telefonon, - a korábbi korrekt munkakapcsolatra tekintettel ez 
mindenképpen indokolt -, miután táborozáson vesz részt a gyerekekkel - telefonon megbeszéltem 
vele. Mivel nem mindennapi esetről van szó, ezért próbáltuk korrekt módon körbejárni. A határozati 
javaslatok pedig, amelyek elfogadását kérjük a Képviselő-testülettől: 1. a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mondja fel a Hegyhát Média Kft-
vel írott sajtó és nagyberuházások nyilvánosságának biztosítása tárgyában megkötött szerződéseket. 
Felkéri a polgármestert a szerződések 2021. június 30-ával történő felmondására. 2. utasítja a Jegyzőt, 



hogy a következő testületi ülésig számszerűsítse az 1. pont szerinti szerződések felmondásának 
pontos pénzügyi kihatásait.  3. javasolja, hogy a szerződések felmondásából eredő megtakarítás és a 
képviselői tiszteletdíjak időleges csökkentéséből, felfüggesztéséből eredő megtakarítás együttes 
összege kerüljön általános tartalékba. 4. javasolja, hogy az általános tartalék felhasználásáról külön 
előterjesztés alapján döntsön a Képviselő-testület. Nos, az előterjesztést ezen határozati javaslatokkal 
kiegészítve elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a bizottság. Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. A Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményét kérem 
elnök úrtól.  
Jurinovits Miklós : Szeretettel köszöntök mindenkit a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
is szavazott ezekben az ügyekben. A határozati javaslatot 4 igen 1 nem szavazattal fogadta el, a 
költségvetési rendelet módosítási javaslatát pedig egyhangúlag 5 igen szavazattal fogadta el.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény, kíván-e 
valaki kérdést feltenni, hozzászólni? Bareithné Benke Nikolettet illeti a szó.  
 
Bareithné Benke Nikolett: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Üdvözlök mindenkit. Értem én, 
hogy nem személyes ellentét… és sorolják a különböző indokokat, viszont én azért mégiscsak 
szeretném hallani a konkrét indokot. „felhívtuk a Hiegl Zsoltot és mondtuk neki nem személyes 
ellentétről van szó”, de én akkor is szeretném hallani, hogy pontosan mi az oka annak, hogy most 
felmondjuk a sajtót. Igen, lehet azt mondani, nem támogatták, igen oké, rendben. De tavalyi évben 
18.000.000 forintért támogatták volna Magyar Ferencet, akkor most hirtelen miért változott meg ez 
a vélemény? Köszönöm.  
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót. Elmondtam, de akkor egyrészt, ha már nekem ilyen 
szempontból kérdést tesz fel, akkor az is érdekes lenne, hogy gondolom a polgármester úrnak is 
feltette frakcióvezető asszony ezt a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy korábban nem támogatta 
az írott sajtót, aztán az idén hirtelen ez annyira fontos lett, hogy támogatásra került. Ott jelentős 
véleményváltás történt, de biztosan ezt egymás között megbeszélték. Az írott sajtóval kapcsolatosan 
pedig azt mondtuk, hogy elfogadtuk, ilyen is történik, elfogadtuk azt, amit korábban a polgármester 
folyamatosan mondott, nincs szükség az írott sajtóra. Egyébként a Hegyhát Média a honlap 
üzemeltetését nagyon jól végzi és azon minden híres információ megjelenik a Facebook-tól 
elkezdve, jelen vannak az anyagok, amikkel abszolút elégedettek voltunk és azt is számos 
alkalommal hallottuk alpolgármester úrtól, hogy pénzügyileg nehéz helyzetben vagyunk. Tudjuk azt 
is, hogy a különböző beruházások, munkálatok, egyéb feladatok a várost illetően nem hoznak 
bennünket könnyű helyzetbe. Azt is elégszer hallottuk, hogy minden fillérre szükség van. Úgy 
gondoltuk, hogy amennyiben a nagyberuházások kapcsán nem kötelező a nyilvánosság biztosítása - 
ami korábban mindig az volt-, és ugye az feltűnt, hogy az előterjesztésben ez nem szerepelt, ezért 
fordultam irodavezető asszonyhoz és kérdeztem rá erre a nyilvánosság biztosításának kötelező 
voltára, mert hogy ezt az előterjesztést nem tartalmazta. Így szereztünk arról tudomást, aminek az 
ellenkezője egyébként mindig máskor benne szokott lenni az előterjesztésben, most pedig kimaradt, 
hogy most nem egy kötelező feladatról van szó. Ebből adódóan úgy gondoltuk, hogy ez a 6,2 millió 
forint (illetve akkor még ennyi volt, most már majd nyilván meg kell nézni, hogy mennyi az 
arányosan megmaradt rész, hiszen két etapra lehet ez a feladat is bontva a kifizetéseket illetően) és 
mennyi az, amennyi marad. Úgy gondoltuk, hogy erre mindenképpen szükség lenne alapvetően ez 
az indoka egyébként pedig az továbbra is fenntartjuk, hogy ezek semmiképpen sem voltak a 
veszélyhelyzettel összefüggő és szükséges döntések polgármester úr részéről, a többség akarata 
ellenére. Köszönöm. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki kérdezni, véleményt nyilvánítani a 2021. évi 
költségvetés módosítása témában? Nem látok ilyet, akkor a vitát lezárom a költségvetés 
módosításáról. Csak annyit, hogy a főszámunk ismét növekedett, mert arról egy szó se esett. 
Teljesen mindegy, hogy éppen 176 millió forintos ebből a 240 ezer akármennyiből a közmunkához 
kapcsolódó munka és az egyéb kormányzati támogatások, mert Komló Város Önkormányzatának 
költségvetési főszáma még sose volt ekkora, és ezt azért ne felejtsük el, hogy ez Komló város 
fejlődését és működésének biztonságát garantálta mindig. Igen, én minden forintot megnéztem és 



megnézek ezután is. Ami felett dönthettek, természetesen döntök. A többségi döntésnek is 
természetesen megvan a felelőssége, mint minden döntésnek. Mindenki viselje felelősségét a 
döntéseinek, én is viselni fogom. Anno 2002. augusztusában Morber Jánostól kaptam egy borítékot, 
hogy mi fog következni. Most én csináltam borítékot, amelyben 100%-ban benne volt a tiszteletdíj, 
mint örökösen visszatérő, örökzöld téma, kérdőjellel benne volt a média is. A közmédia, a 
köztájékoztatás, az nem fontos…. Igen, én hajlandó vagyok észérvek mentén módosítani a 
véleményemet -,a boszanác véremből adódóan néha túl vehemensen előadottakat is -, ha észérvek 
vannak. A Covid alatt pedig rengeteg észérvet kaptam az írott sajtóval kapcsolatban. Igen, van egy 
jól működő honlapunk, hála isten, de van egy réteg, akinek egyetlen információja az írott sajtó és 
ezek az emberek is itt élnek, Komlón. Nekünk az a felelősségünk, hogy ezt a köztájékoztatást 
biztosítsuk vagy - ha Önök úgy látják, mert most Önök döntenek, hogy ez nem fontos, akkor ám 
legyen így - vállalják ennek következményeit. Majd, ha a mikrofon ott lesz, akkor lehet beszélni, 
vagy szünetet kérni konzultációra. Abban viszont nagyon mellőzték a kreativitást, amikor Szakács 
László képviselő úr által és dr. Barbarics Ildikó által „szócső”-ként használt Komlói Naplót a jogi 
csűr-csavarok kihasználásával tovább vitték az újságba, és viszik egyfolytában.  „Önök lelke rajta”. 
Az egyik oldalon a köz megszűnik, a másik oldalon a magán marad. Én továbbra is ezerrel fogom 
tájékoztatni Komló város lakosságát a tényekről a kezemben lévő lehetőségek figyelembe vételével. 
Én döntöttem, de ahogy elhangzott én saját magamnak alkottam a rendeletet, hogy minden döntés 
előtt megkérdezem hol a frakciók véleményét, ha olyan súlyú döntés volt, akkor pedig minden 
képviselőnek a véleményét kikértem. Így működik nálam normálisan a rendszer és én - éppen 
Morber János nevét említettem, de  - rengeteg olyan emberrel dolgoztam az elmúlt 33 év során, 
akik nem abba a politikai pártcsaládba tartoztak, mint én, de egyenesek voltak face to face, ha 
valami nem tetszett. Nem „sunyi” módon próbáltunk játszani, és számomra ez egy tükör az Önök 
döntés hozataláról, ez a négy határozati pont, döntünk, majd megvizsgáljuk, hogy a szerződés 
felmondásának mik a pénzügyi következményei. Én fordítva szoktam mindig csinálni, először 
megnézem, hogy mik a pénzügyi következmények és aztán döntök. Ez ebből az anyagból nem derül 
ki, én szerintem el sem olvasták a pályázati kiírást, el sem olvasták a szerződést, de mi most azonnal 
15-én kaptunk egy lehetőséget, most aztán mi vagyunk a megmondók, mi most meg fogjuk lépni, 
amit a polgármester úr „ellenünk hozott, holott nem Önök ellen hoztam, én minden döntésemet 
Komló város lakossága, Komló város fejlődése, Komló város élhetőbbé tétele érdekében hoztam. 
„Ha nem tudsz használni, akkor ne árts!” ezt azért mondom ide, face to face, szemtől-szembe, mert 
ez megint egy Alaptörvény. Parlamentben akkor szólok a településem mellett, soha nem ellene, 
mert ha nem tudok segíteni, akkor ne ártsak. Ha itt van és az Önök által szponzorált. általunk 
szerződéssel megszüntetett Komlói Napló szócsövében mindenféle aljasságot felhoznak velem 
szemben. Kedveseim, független magyar bíróság, hajrá! Menjünk oda a bírósághoz, ne a 
parlamentben mondjuk azt, hogy gyanús dolgok vannak itt Komlón. Ne ezt tegyük, mert nem 
használunk az én otthonomnak és a családom otthonának és annak a közel 25.000 embernek, aki 
Komló városában él. Ha Önöknél ez a módi, ez nálam nem módi. És én nem az utcáról a folyosóról, 
a pletykákból szoktam tájékozódni, hanem utánanézek a dolgoknak. Egyszer próbálja meg valaki 
megtenni - remélem alpolgármester úr is megerősíti -, próbálja utánam csinálni a napokat, amiket 
végigcsinálok és akkor meg fogja tudni azt, hogy mi az élni és halni a településéért. Mert ez, amit 
Önök tesznek nagyon sok dologban, az nem így van. Én vettem a fáradságot, minden pénteken 
reggel leültem a frakcióvezető asszonnyal egyeztetni az éppen előttünk lévő vagy folyamatban lévő 
ügyeket. Természetesen ezt nem lehet napi szinten megtenni, mert akkor ott kellene ülni és a bele 
kéne folyni a munkába, de nem ez a feladata a képviselőnek és nem ez a feladata, mindenkinek 
megvan a maga dolga csinálja. Hogy ezek az információk milyen formában és hogyan jutnak 
tovább, azt én nem tudom, de azt tudom, hogy nagyon sok esetben terített betlit játszottam és 
egyértelműen elmondtam, hogy mi hogyan történik. Képviselő úr is elmondta, hogy próbáljunk a 
város érdekében összefogva dolgozni. Én ezt továbbra is ajánlom Önöknek, én azt kérem, hogy az 
alaposság és a munka jegyében tegyék ezt meg, ne azért, mert most Önök tudnak dönteni. Ne 
döntsenek, hanem szolgáljanak, alázattal irigység nélkül,rosszindulat nélkül, a szeretet jegyében, a 
többit pedig én mindig a jó istenre bíztam. Ezt is a Jóistenre bízom és amíg erőt, egészséget ad, 
addig én Komló városáért mindent meg fogok tenni, bárki próbál ebben megakadályozni vagy 
rosszat dönteni. Természetesen a négy pontos, kiosztott határozati javaslatból - mivel nem szolgálja 
egyik sem Komló város érdekét, sőt a 2. pont arra enged következtetni, és mivel a párbeszéd 
jegyében ma 12 óra 30 perckor tudtam meg ezt a variációt -, én se tudtam jobban felkészülni. Élni 



fogok az önkormányzati törvényben biztosított jogommal, mert ez Komló Város 
Önkormányzatának érdekét nem szolgálja. Be fogom nyújtani a határidőben az ezzel kapcsolatos 
vétómat. Szavazhatunk. Dr. Barbarics Ildikót illeti a szó  
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót! Nem kívántam már hozzászólni, de azt gondolom, hogy 
amik elhangzottak, arra azért megillet bennünket is a válasz lehetősége. Köszönöm a lehetőséget. 
Az, hogy a város érdekében, meg gyakorlatilag polgármester úr az az egész mondandójának a 
leginkább sértő része, hogy azáltal, hogy megszűnt a veszélyhelyzet, illetve visszaállt az 
önkormányzatok működése abszolút módon azt sugallja, hogy azáltal, hogy élünk a 
lehetőségeinkkel, nem élünk hanem visszaélünk vele. Mondja ezt azért, mert kettő olyan kérdésben, 
amiben nem azonosan gondolkodtunk és Ön a többségi vélemény ellenére hozott döntést, ezért mi 
ezt próbáljuk visszaállítani egy nem egyetértő döntésben. Ha ezt a kérdést megvizsgáljuk, akkor azt 
gondolom elég érdekes megállapításra juthatunk, ugyanis azt gondolom, hogy pusztán az a tény, 
hogy minden előterjesztést kiküldött a frakcióvezetőknek, akik nyilván kiküldik  - én legalábbis 
kiküldtem a képviselőtársaimnak,  illetve lényeges kérdésekben valóban megküldte a 
képviselőknek is - önmagában nem jelenti az együttműködést számomra illetve számunkra, 
mégpedig a következők miatt nem: Ugyanis pusztán az, hogy kiküldök valamit és várok rá választ, 
de nem is foglalkozom azzal, hogy mi van abban válaszként,- mert egyetlen egy alkalom nem volt, 
amikor a többségi véleményt magáévá tette volna vagy a saját elképzelésén változtatott volna a 
veszélyhelyzet teljes ideje alatt, és ez a tavalyi évtől kezdődött-, minden egyes döntést úgy hozott 
meg, hogy ez a saját döntése volt. Függetlenül attól, hogy velünk ezt közölte előre vagy nem 
közölte. Ezt a múlt csütörtökön megtartott dühöngőn is más formában és más témakörben 
elmondtam. Minden egyes esetben mentünk az események után, gyakorlatilag mindenről 
értesültünk, és ezért örültem és vettem részt a pénteki egyeztetéseken is, mert ott kaptam 
információt. Egyszer sem voltunk döntési lehetőségben, minden egyes alkalommal - és azt is 
elmondtam, hogy vannak esetek, amikor természetesen megértem, hogy nem lehet minden egyes 
részletkérdést megbeszélni előre -, a lényeges kérdésekben is már utólag is olyan helyzetbe 
kerültünk, amikor nem lehetett mást mondani, pedig még ennél többször mondtunk volna mást, 
higgye el, mint amiket megtettünk az előterjesztések kapcsán. Már olyan kényszerhelyzetben 
voltunk, ami adott esetben egy nemleges szavazást vagy másfajta szavazás esetén, ha elfogadta 
volna, amire semmi esély nincs vagy nem volt, gyakorlatilag már több tízmillió forint kárt okozott 
volna a városnak és tettük annak ellenére, hogy támogattuk az előterjesztéseket sok esetben. Itt, 
most konkrétan beruházásokról van szó, hogy nem feltétlenül értettünk mindennel egyet. Nem azért 
mert nem szeretjük a városunkat. Önmagában azt is kikérjük magunknak, azt a feltételezést, hogy 
azért, mert nem egyet gondolunk a polgármester úrral, attól mi nem szeretjük a saját városunkat, a 
saját lakóhelyünket. A kettőnek azt gondolom, semmi köze egymáshoz. Ha belegondol, akkor látnia 
kell, hogy valóban a véleményünk kikérésével, a véleményünket igazándiból egyszer nem vette 
figyelembe. A másképp gondolkodás nem volt olyan. Annak a sugallata hogy „visszakaptuk a 
hatalmat”, rögtön vissza élünk vele, ezt én is mondhatnám, ugyanis tavaly márciusban amikor 
elrendelték a veszélyhelyzetet rögtön olyan kérdésekben, ami nem tetszett korábban a mi 
döntésünkben, mindent visszacsinált. Média, költségvetés, stb... Azt gondolom, hogy mielőtt ilyen 
kijelentéseket tesz, akkor a legjobb, hogyha a saját cselekedeteit vizsgálja meg először, hogy 
hogyan is indult el ez az egész a veszélyhelyzet, mert szerintem lenne mit….Az is egy - ha már nem 
én használtam a rosszindulatú szólt, de akkor most már én is mondom, hogy egy - igenis 
rosszindulatú kijelentés az, hogy borítékolta, hogy mi mindjárt a tiszteletdíjjal fogunk jönni. Ez 
azért rosszindulatú, mert megtehettük volna, hogy azt mondjuk, hogy a felfüggesztett tiszteletdíjat 
kérjük kifizetni a veszélyhelyzet alatt igenis dolgozó képviselőknek. Nem ezt mondtuk, hanem azt 
mondtuk, hogy azt a pénzt tegyük egy általános tartalékba, nem kérjük kifizetni. Ezt csak azért 
mondom a valaki nézi és hallja akkor tudja, hogy mennyire megtévesztő volt, amit az előbb 
mondott, és akkor itt azért a jóindulatúság megkérdőjelezhető. Hogy a pénzügyi következmények 
után dönt mindig, hát ebbe, ha most belemennék akkor azt gondolom, hogy igen hosszúra nyúlna a 
mai testületi ülés. Ugyanis, ha megnézzük azt, hogy mire mennyit kell most még a közeljövőben 
újra kiadni az egyéb beruházások kapcsán, akkor azért felmerül bennem a kérdés, hogy mikor, mi és 
mennyire lett megnézve pénzügyileg - és nem ezekről az 1-2 millió forintokról vagy a legtöbb 
összeg 6 millió forint, amiről beszélünk -, de mi ezekben a kérdésekben is azt gondolom, hogy 
együttműködőek voltunk. Higgye el, hogy nagyon-nagyon nehezünkre esett, de tettük azért 



egyrészt, mert biztosak vagyunk abban, hogy a beruházások a város érdekeit szolgálják.  Abban 
már nem annyira, hogy ezek a fajta pénzügyi utólagos költségek is, de nem mentünk szembe vele, 
mert úgy gondolja úgy gondoltuk, hogyha ezt tennénk adott esetben nagyobb kárt okoznánk a 
városunknak. Tehát úgy kell tekinteni azt gondolom, hogy nem fogunk mi soha mindig mindenben 
egyetérteni, de az egyet nem értés nem feltétlenül azt jelenti, sőt, egyáltalán nem azt jelenti, hogy 
mi nem szeretjük a városunkat, hogy mi rosszindulatúak vagyunk és visszaélünk a hatalmunkkal. 
Igyekszünk és törekszünk arra, hogy minden helyzetből a lehető legjobbat hozzuk ki, de úgy 
gondolom, hogy ez a polgármester részéről most nem igazán úgy jött le, ahogy kellett volna. Lehet 
velünk nem egyetérteni és ezt meg lehet fogalmazni, de ez most a jó ízlés határán túlment. 
Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom. én elmondtam a véleményemet ezzel 
kapcsolatban és másik oldal is elmondta a véleményét. Véleménynyilvánítás az szabad. Ne menjünk 
már bele a beruházásokba, arra kérek mindenkit olvassa el a testületi határozatokat, amellett  a 
mögötte lévő különböző véleményeket és vannak olyan dolgok, amikről az ember hiába beszél, nem 
fogjuk tudni soha az életben megérteni. Közelről kell megnézni a beruházásokat, vagy meg kell 
kérni az arra jogosult, Önök független szakértőjét, mert amikor eljutunk idáig, addig a szakértőktől 
a hivatal hadáig mindenki odateszi a maga a munkáját, a maga ötletét. Ha valaki ebben kételkedik, 
akkor hozzon egy másik szakértőt. Ezen kívül pedig egy forintot nem ad a kormány úgy az ilyen 
esetekben, hogy ne vizsgálnák meg külön szakértők ezeknek a létjogosultságát. Az én lelkem tiszta 
is volt és most is tiszta és én nyugodtan megyek végig Komló város utcáin. Aki vak, az nem látja, 
aki meg nyitott szemmel jár, az láthatja. Nincs fogalmuk arról, hogy mi mindent kellett megtenni 
annak érdekében, hogy ez itt így történjen. Szavazzunk először a módosító javaslatokról tehát, amit 
frakcióvezető asszony felolvasott, arról a négy határozati javaslatról. Én nem támogatom. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen, 5 
nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

184/2021. (VI. 24.) sz. határozat 
 

2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a könyvvizsgáló véleményének 
figyelembevételével, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „2021. évi költségvetési rendeletmódosítási 
javaslat” című előterjesztést, és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatára az alábbi 
határozatot hozza. 
 
1. A Képviselő-testület a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatára felkéri a 

polgármestert, hogy a Hegyhát Média Kft.-vel az írott sajtó, valamint a nagyberuházások 
nyilvánosságának  biztosítása tárgyában megkötött szerződéseket mondja fel, 2021. június 
30.-i hatállyal. 

 
 Határid ő:  2021. július 1. 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
2. Utasítja a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésig számszerűsítse az 1. pont szerinti 
 szerződések felmondásának pontos pénzügyi kihatásait. 
 
 Határid ő:  soron következő testületi ülés 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  
3. A Képviselő-testület a szerződések felmondásából eredő megtakarítás és a képviselői 
 tiszteletdíjak időleges csökkentéséből/felfüggesztéséből eredő megtakarítás együttes 
 összegét általános tartalékba helyezi. 
 



4. A 3. pontban szereplő általános tartalék felhasználásáról külön előterjesztés alapján 
 dönt a Képviselő-testület. 
 
Polics József: Szavazzunk a rendeletről. Támogatom. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 
 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) számú rendelet 
módosításáról 

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

1. § 

A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § szerinti 
címrendet az 5. melléklet tartalmazza.” 

2. § 

(1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 3. § 
(1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A város 2021. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi 
főösszegek mellett: 

a) bevétel főösszege: 10.402.696.198 Ft 
b) kiadás főösszege: 10.707.105.738 Ft 
c) hitelfelvétel (hiány): 304.409.540 Ft 

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú 
pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett: 

a) bevétel főösszege: 5.971.660.889 Ft 
b) kiadás főösszege: 6.276.070.429 Ft 
c) hitelfelvétel (hiány): 304.409.540 Ft 

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek 
mellett: 

a) bevétel főösszege: 4.431.035.309 Ft 
b) kiadás főösszege: 4.431.035.309 Ft 
c) hitelfelvétel (hiány): 0 Ft” 

(2) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) 
bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:) 
„a) személyi jellegű kiadások: 1.519.694.221 Ft 



b) munkaadókat terhelő járulékok: 247.239.063 Ft 
c) dologi jellegű kiadások: 1.346.638.922 Ft 
d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 6.246.070.429 Ft” 

(3) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) 
bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:) 
„ f) egyéb kiadások: 1.347.463.103 Ft” 

(4) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) 
és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza. A 6-8. 
mellékletek a köteles, nem köteles, államigazgatási feladatok szerinti bontást tartalmazzák. A 10. 
mellékletben található az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és tartalékok rovat 
szerinti bontásban. 
(6) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) 
költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 52.438.000 Ft 
előirányzat biztosított. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 8.500.000 Ft a közvilágítási 
lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként. Ezen túlmenően 8.000.000 Ft dologi előirányzat 
kerül elkülönítésre a Városgondnokság intézmény dologi előirányzatán belül, mely az egyéni 
választókerületi képviselők egyetértésével használható fel.” 
 

3. § 
 
A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételeinek 
részletezését a 4. melléklet tartalmazza, ebből kiemelve az általános és ágazati feladatok 
támogatását mutatja be a 16. melléklet.” 
 

4. § 
 
(1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat előirányzatait rovat szerinti bontásban, önállóan és részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervenként a 9. melléklet tartalmazza. Az intézményvezetők a 
költségvetés-tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében gondoskodnak - a jóváhagyott kiemelt 
előirányzatokon belül, az Áht. 102-103. §-ai figyelembevételével - az intézményi elemi 
költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítéséről, továbbá a kapcsolódó kötelező 
adatszolgáltatás benyújtásáról. A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra 
fordítható.” 

(2) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5. § 
(6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) A felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatokat a 11. melléklet 
tartalmazza. A 12. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza rovat szerinti 
bontásban. Az önkormányzat EU-s projektjeit a 13. melléklet tartalmazza. A leutalt pályázati előlegek 
maradványa a tárgyévet követően felhasználásra kerülő részével egyező összegű tartalékot tartalmaz. 



(7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 14. melléklet tartalmazza. A hitelekhez 
kapcsolódó egyenleg, illetve törlesztési adatokat a 15. melléklet tartalmazza. A 17. melléklet az 
intézmények 2021. évi állami támogatáson felül Önkormányzati támogatás alakulását mutatja be. 
(8) Az Önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait a 19. melléklet, a 20. 
melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza. 
(9) A nem költségvetési szervek támogatására nyújtható 120.000.000 Ft pályázati keretösszeget a 18. 
melléklet tartalmazza. Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak és a Komló Város 
Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati 
támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott 
köteles 2022. január 15-ig elszámolni.” 

5. § 

A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 6. § (1) és (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A költségvetés tartaléka 379.291.982 Ft-, melyből: 
a) működési általános tartalék: 0 Ft 
b) működési tartalék: 379.291.982 Ft, ebből EU-s pályázatok kapcsán 2022-re átviendő 

maradvány: 3.602.958 Ft 
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 1.112.759 Ft tartalék előirányzat felhasználására a 
polgármester jogosult.” 

6. § 

A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 7. § (16) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(16) A fejlesztési mérlegben felsorolt célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 11. 
mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett 
indítható. A felhasználásra a pályázati bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, 
úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így a kérelem 
visszavonására, vagy a fejlesztés 2022-re történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő 
keret - felhasználásáig - a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe 
vehető, amennyiben a megelőlegezett támogatás várhatóan tárgyéven belül beérkezik.” 

7. § 

(1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 2. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 3. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 4. 
melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 



(5) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5. 
melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5.1. 
melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5.2. 
melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5.3. 
melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 6. 
melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 6.1. 
melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 7. 
melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
(12) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 7.1. 
melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
(13) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 7.2. 
melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
(14) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 8. 
melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
(15) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 8.1. 
melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 
(16) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 9. 
melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 
(17) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 10. 
melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 
(18) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 11. 
melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 
(19) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 12. 
melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 
(20) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 13. 
melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2021. június 24. 
 
 dr Vaskó Ernő      Polics József 
      címzetes főjegyző      polgármester 



 

 

2. sz. napirend 

 
Volánbusz Zrt. 2020. Évi tevékenyéségéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő 
megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Somogyiné Nagy Erikát és Amrein Istvánt 
a Volánbusz Zrt. részéről. A bizottságok megtárgyalták a napirendi pontot. A Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményét kérem elnök asszonytól. 
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatot , az ülésen kiosztásra kerülő és megkapott megállapodás-tervezet módosítással együtt 
egyhangúan elfogadásra javasolta.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Ugyanúgy a pénzügyi ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
véleményét kérem Elnök Úr!  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen a szót, a bizottság ugyanígy, a megállapodás-tervezet 
módosítással együtt 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Polics József: Kíván-e valaki kérdezni, van-e hozzászólási igény?  Csak egy kis pontosítás, mert 
más volt az ügyrendin, a határozati javaslattal kapcsolatban a megállapodás módosítása az mindkét 
bizottságnál ugyanabban a formában hangzott el. Csak annyit, hogy az elmúlt 11 év alatt több 
szolgáltatói névváltozás volt és most mondhatjuk azáltal, hogy a MÁV és a Volán közös cégben megy 
tovább teljesen új partner, kivéve a pécsieket Amrein úr az örökösök kapcsolattartónk, de a 
vezetésben szinte minden mindenütt új emberek vannak, Mivel az előterjesztés a héten, hétfőn 
készült-el, akkor tudtuk a Volán vezetői részére eljuttatni a tervezetet. Az első észrevétel tegnap este 
már 23 óra felé érkezett és mint a nagy szervezetnél több egység van, aki vizsgálja a megállapodást. 
Most az egyik egységnek azon módosításait, amelyek szükségesek, beépítettük a kiosztott módosító 
javaslatba. De mivel június 30-áig aláírt szerződéssel kell hogy rendelkezünk, ezért a már a Pénzügyi 
Bizottságon is (nem tudtam egyszerre 2 bizottságon ott lenni) a Pénzügyi Bizottságon a 2. határozati 
javaslat utolsó mondata a „Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések utáni 
megállapodás aláírására”. Tehát ennyi lenne a kiegészítésem pontosításom. Van-e még ezek után 
kérdés vagy véleménynyilvánítási igény? Nincs. Akkor szavazzunk a határozati javaslatokról ezzel a 
módosítással és a kiosztott megállapodás módosításról támogatom mindegyiket.  

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

 
185/2021. (VI.24.) sz. határozat 

 
Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló és a szolgáltatóval kötendő 
megállapodás jóváhagyása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság, továbbá a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Volánbusz Zrt. 2020. Évi tevékenységéről szóló beszámoló 
és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést.  
 



1.) A Képviselő-testület a Volánbusz Közlekedési Zrt. – mint a Déldunántúli Közlekedési Központ 
Zrt. jogutódja – által benyújtott 2020. évi közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót szakmai 
szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a 
szolgáltató 2020. évi tevékenysége során keletkezett költségekből a Komló város közigazgatási 
területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere alapján egyértelműen és pontosan 
nem különíthetők el. 

2.) A Képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetben 
foglaltakat elfogadja azzal, hogy a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete 
csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi költségvetésből 
egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A megállapodás II. 3. pontjának 2. francia 
bekezdésében szereplő 2021. évi költségtérítési előleg fedezetét a fenti feltétel teljesülése esetén, a 
költségvetési rendelet 6.1. számú mellékletének „peres ügyekkel kapcsolatos tartalék” előirányzat 
terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyeztetések után a megállapodás aláírására. 

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

Polics József: Köszönöm szépen. Gerencsér Ágnes képviselő szavazás előtt távozott a teremből, 
emiatt szavaztunk tízen. Köszönöm szépen a Volánnak, a Volán munkatársainak a munkát és 
számítok az elkövetkezendő napokban is a segítségükre annak érdekében, hogy ez a megállapodás 
elfogadásra és aláírásra kerüljön, hisz közös érdekünk. A jogszabályok alapján csak így tudunk eleget 
tenni a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásához szükséges feltételek biztosításához. 
Kérem a segítségét, mindenkinek! Köszönöm szépen!  

 
3. sz. napirend 

 
Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésről, valamint a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
Előadó: Polics József polgármester 
 

Polics József: A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság elnök asszonyának véleményét kérem.  
 
Dr.Barbarics Ildikó : A bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményét kérem, 
Elnök Úr!  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen a szót, nálunk hol 5, hol 4 igen szavazattal támogatta a 
bizottság az adott napirendi pontokat. Ez azért volt, mert a az egyik bizottsági tagunk sajnos csak 
késve érkezett meg, Így ezt a napirendi pontot 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a bizottság.   
 
Polics József: Köszönöm szépen. Tehát összességében mindkét bizottság támogatta az 
előterjesztést. Én úgy gondolom, hogy a 2023. július 1-jén életbe lépő új hulladékgazdálkodási 
törvény figyelembevételével egy jól működő rendszerhez kell csatlakozzunk. Bízom abban, hogy az 
elkövetkezendő időszakban aa több mint 10 évvel ezelőtt befejeződött beruházásnak a vagyoni 
dolgai is rendeződni fognak ezért kérem, hogy támogassák az előterjesztésben foglaltakat 
szavazzunk róla. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
 



 
 
 
 
 

186/2021. (VI.24.) sz. határozat 
 

Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésről, valamint a Mecsek-
Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság, továbbá a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való 
kilépésről, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról” című 
előterjesztést.  
 
 

1. A Képviselő-testület a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból 2021. december 31. napjával 
történő kilépésről határoz, és kezdeményezi a Társulásnál a vagyonnal történő elszámolást a 
Társulási Megállapodás VI. 5./ pontja alapján. 

 
2. A Képviselő-testület a kilépéssel kapcsolatos döntés Társulási Tanácshoz történő 

bejelentésére és a vagyonnal történő elszámolás kezdeményezésére felhatalmazza a 
polgármestert. 

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

 
3. A Képviselő-testület az eszközrendszert tulajdonló Dél-Balaton és Sió-völgye Regionális 

Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer Projekt Konzorciumban fennálló komlói 
önkormányzati tagságot 2021. december 31. napjával megszünteti, és kezdeményezi Siófok 
Város Önkormányzatánál (mint a Konzorcium gesztoránál) az osztatlan közös tulajdonú 
vagyonból az Önkormányzatot megillető vagyon kiadását és a vagyonnal történő elszámolást.   
 

4. A Képviselő-testület a konzorciumi tagság megszüntetéséről szóló döntés gesztor 
önkormányzatnak történő bejelentésére és az osztatlan közös tulajdonú vagyon felosztásának 
kezdeményezésére felhatalmazza a polgármestert. 

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

 
5. A Képviselő-testület a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 8./2019. 

(05.09.) sz. nyílt határozatában elfogadott csatlakozási feltételek, valamint a Társulási 
Megállapodás és módosításának ismeretében, az azokban foglaltak jóváhagyásával és 
tudomásul vételével az Önkormányzat a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz 2022. 
január 1.-i hatállyal történő csatlakozásáról dönt. 

 
6. A Képviselő-testület a csatlakozást elhatározó döntés Társulási Tanácshoz történő 

bejelentésére, és a csatlakozási nyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 



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

 
 
 

4. sz. napirend 
 
2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város rendezvények előkészítése 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ezt az előterjesztést a Humán Bizottság tárgyalta kérdezem elnök urat, hogy döntött a 
bizottság  
 
Jégl Zoltán: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt parlamenti képviselő úr, képviselőtársaim! A Humán 
Bizottság tárgyalta a napirendet és a napirenddel kapcsolatosan kettő kérdés hangzott el, és egy 
javaslat. A kérdés arra irányult, hogy az előterjesztés 3. bekezdésében hivatkozunk az általunk 
meghozott Szervezeti és Működési Szabályzatra 28.§ (2)-(3) bekezdés szerint: „A képviselő-testület 
állandó bizottságain kívül munkacsoport ideiglenes bizottság létrehozását is elhatározhatja 
hatáskörébe tartozó ügy véleményezésére, javaslattétel céljából. E szervezet döntési hatáskörrel nem 
ruházható fel.” eddig idézném és a kérdésünk arra vonatkozott, hogy a határozati javaslat 2. pontjában 
az áll, hogy „a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkacsoport döntései 
alapján a rendezvények szervezését irányítja minden szükséges kötelességvállalást megtegyen” stb-
stb. Nincs-e ellentmondás a véleményezés-javaslattétel, illetve a határozat-tervezetben szereplő 
munkacsoport döntése alapján között? Irodavezető úr és címzetes főjegyző úr is megnyugtatott, hogy 
ez így mehet. Ez volt az első kérdés, a 2. kérdés arra vonatkozott, hogy ezt a bizonyos régi nevén KH 
által elnyert 5.000.000 forintos pályázati pénzt a NKA-tól nyert pénzt ezt gyakorlatilag ennek a 
felhasználása amire fordítható. Itt tisztáztuk, akkor és elhangzott a dolog, hogy ugye ez rendezvényre 
fordítható, ebből nem minden KH által finanszírozható dolog fizethető ki, a maradék maradványt 
pedig a rendezvényekre, illetve a 70 év megünneplésére fordíthatjuk, tehát tisztázódott ez a kérdés is. 
Ami javaslat hangzott el, hogy a munkacsoport tagjaként javasoltuk Simonné Döme Ildikót - aki 
egyébként is ezeknek a rendezvényeknek a koordinátoraként szokott közreműködni, és az elmúlt 
években is úgy volt, hogy a KH vezetője és a az Ildikó koordinátorként vett ebbe a munkába részt és 
hát a beszámolóban is nekik volt ebbe feladatuk  - ebbe a munkacsoportba kerüljön be. Köszönöm 
szépen. 7 igennel támogattuk egyébként a határozati javaslatokat. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jegyző úr mindenkit megnyugtatott, akkor a törvény törvényesség 
rendben van. Örülök neki, hogy az 5.000.000 forintos felhasználásról is egy részletesebb tájékoztatás 
hangzott el. A munkacsoport tagja lehet Simonné Döme Ildikó, hivatalból amúgy is ott van a dolga. 
Számomra ez teljesen közömbös, ha úgy ítéljük meg, hogy legyen benne magában a bizottságban is 
akkor ám legyen. Van-e kérdés, vélemény-nyilvánítási igény? Akkor az 1. határozati javaslat 
kiegészül Simonné Döme Ildikóval és a többi részében változatlan. Szavazzunk, egyben szavazzunk.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

187/2021. (VI. 24.) sz. határozat 
 

2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város rendezvények előkészítése 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint Humán bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a „2021. Évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város 
rendezvények előkészítése” című előterjesztést.  
 

1. A Képviselő-testület a 2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város 
rendezvények sikeres megszervezése és lebonyolítása érdekében a szervezési-végrehajtási 
döntéseket véleményező, azokra esetlegesen javaslatot tevő, 7 tagú munkacsoportot hoz létre. 



 
A munkacsoport tagjai: 

− Jégl Zoltán önkormányzati képviselő, a Humán bizottság elnöke; 
− dr. Barbarics Ildikó önkormányzati képviselő, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság elnöke;  
− Béni Gábor rendezvényszervező; 
− Steinerbrunner Győzőné intézményvezető, József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény; 
− dr. Falusyné Nagy Ildikó, a Komló Városi Sportközpont vezetője; 
− Aranyos László intézményvezető, Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és 

Színház Művelődési Központ; 
− Simon Andrásné marketing ügyintéző, 
− Polics József polgármester. 

 
Felelős:     Polics József polgármester 
Határid ő:   2021. július 15. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkacsoport döntései alapján a 

rendezvények szervezését irányítsa, minden szükséges kötelezettségvállalást megtegyen, 
egyben felkéri, hogy a rendezvényekről beszámolót készítsen.  
A munkacsoport a 2021. évi rendezvényről szóló beszámoló elfogadását követően szűnik 
meg. 
 
Felelős:     Polics József polgármester 
Határid ő:   2022. márciusi testületi ülés 
 

 
3. A Képviselő testület egyetért azzal, hogy a bizonytalan járványhelyzet és az egyes 

országokkal kapcsolatos beutazási szabályok folyamatos változása miatt a 2021. évi 
Bányásznapok Fesztiválra külföldi vendégek ne kerüljenek meghívásra. 

 
4. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a Komló Város Önkormányzat Közösségek 

Háza és Színház Művelődési Központ intézmény FESZT-20-0037 azonosítószámon 5 millió 
forint pályázati támogatást nyert a NKA Fesztivál Kollégiumától a „2021. évi Komlói 
Bányásznapok megrendezésének támogatása” címmel. A Képviselő-testület egyetért a 
pályázati cél megvalósításával. 

 
5. A sikeres pályázat eredményeként a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és 

Színház Művelődési Központ 2021. évi költségvetésében a 165/2018. (XI. 29.) számú 
határozat 4. pontja alapján betervezett dologi előirányzat részben felszabadul. A Képviselő-
testület egyetért az így keletkezett többlet dologi előirányzat „2021. évi Komlói 
Bányásznapok” és a „70 éves Komló Városa” fesztiválsorozattal összefüggő felhasználásával, 
azzal, hogy ezek a kiadások nem részei a Béni Gáborral egyéni vállalkozóval kötött 
vállalkozási szerződésnek.  

5. sz. napirend 
 
A SOLAR FM Kft. telephely fejelsztési célú Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett 
ingatlanainak kiemelt fejlesztés területté nyilvánítása, településrendezési tervmódosítás 
elindítása – településfejlesztési döntés 
Előadó: Polics József polgármester 
 



Polics József: Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elnök asszony 
mi a vélemény? 
 
Dr.Barbarics Ildikó : A bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményét kérem, 
elnök úr!  
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Valójában az Altáró úton, inkább Tröszt egy anomáliát teszünk 
helyre, és ha már nem idegen a testület előtt, hogy a gyorsítás érdekében nyilvánítjuk kiemelt 
beruházássá.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

188/2021. (VI. 24.) sz. határozat 
 

A SOLAR FM Kft. telephely fejlesztési célú Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett 
ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, településrendezési tervmódosítás 

elindítása – településfejlesztési döntés 
 

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

1) A Képviselő-testület gazdaságélénkítés és gazdaságfejlesztés céljából kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja a Tröszt utca, Altáró úti tömb területét és az annak részét képező 2413/80, 
illetve 2413/104 hrsz.-ú ingatlanok területét. 

 
2) A Képviselő-testület támogatja az előterjesztés 1. számú mellékletben bemutatott területet 

érintően a településrendezési eszközök módosítását. 

 
3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítás a tárgyalásos eljárásra vonatkozó 

eljárásrend szerint kerül egyeztetésre és elfogadásra. 

 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges tervezési 

munka 460.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 584.200,- Ft díj melletti megrendelésére, melynek 
pénzügyi fedezetét a 2021. évi költségvetés 7. sz. melléklet „Szabályozási terv módosítása“ 
előirányzat terhére biztosítja.  

5) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a 4) pontban megjelölt költség – azaz 
460.000,- Ft + ÁFA - megtérítését a Solar FM Kft., mint kérelmező vállalta.  

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

7) A Képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, 
civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 



(SzMSz.) IX. sz. függelékében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a 
főépítészt, hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el. 
 

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

 
Határid ő:  2021. július 9. 
Felelős: Polics József polgármester 

dr. Baracsi Viktória f őépítész 
 

6. sz. napirend 
 
A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt 
pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének 
hosszabbítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Elnök asszony, 
mondja el a véleményüket. 
 
Dr.Barbarics Ildikó:  A bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. Reményünket fejezzük ki, 
hogy most már csak a végére jutunk. Azt gondolom, hogy ez az előterjesztés is abszolút olyan, hogy 
ennél jobban már az együttműködésünket nem lehetne kifejezni, hiszen tudjuk azt, hogy a benyújtott 
pályázat, ha kell, ha úgy nézzük „ezer sebből vérzik” ha meg úgy nézzük, akkor „próbáljuk ezt a sebet 
gyógyítgatni”, hogy valami legyen pont azért, mert a saját érdekeinket nézzük. Remélem, hogy most 
már jók leszünk a gyógyításban és eredmény is fog születni szeptember 30-ig, úgyhogy támogatjuk!  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Remélem elég hosszú határidőt adtunk a gyógyítgatásra. A 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményét elnök úr mondja el. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen. Ugye itt három pályázót hívtunk meg, két társas vállalkozást 
és egy egyéni vállalkozót. Két társas vállalkozó adta be a pályázatát, az egyéni vállalkozó nem, így 
leszűkült a kör két társas vállalkozásra. Majd hiánypótlásra lett kiírva, illetve kiegészítések mentek 
ki a két pályázónak. A beadási határidőig egyetlen egy pályázó nyújtotta ezt be, jelen esetben az a 
pályázó, aki jelenleg is üzemelteti a köztemetőnket; és ezért is van ez, hogy módosítva legyen a 
szerződésnek a határideje, illetve, hogy az egyéb kiegészítő kérdésekre és a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumokra tudjanak ők is reagálni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal 
támogatja.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Kérdés, véleménynyilvánítási igény van-e? Jégl Zoltánt illeti a szó.  
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr, képviselőtársaim, országgyűlési képviselő 
úr! Én, mint a temetőbe munkavégzés miatt gyakran járó-ként szeretném a magunk figyelmét is 
felhívni arra, hogy az, hogy itt most megint elnapoljuk ezt a döntést, ezt én megértem, viszont ami 
problémát látok, hogy szeptember végéig biztosan intézkednünk kell és le kell ülnünk a vállalkozóval 
egyeztetni, a tekintetben, hogy jelenleg úgy tudom, hogy egyetlenegy járdanélküli koporsós sírhely 
van. Tehát ki kell jelölnünk járdanélküli koporsós sírhely területet, és a vállalkozóval egyeztetni kell 
a tekintetben, hogy ő ezen időszak alatt is ebben a kialakításban mit vállaljon be, mert szeptember 30. 
az három és fél hónap. Ugyanígy aggályom van a földi urnás elhelyezéssel kapcsolatosan, hiszen a 7. 
számú urnaföld nemsokára be fog telni, és 3 és fél hónapot biztos nem fog kibírni az előkészített 
terület. Harminc valahány üres hely van még, azt gondolom, hogy ebben is lépni kellene. A 
vállalkozóval közösen ki kellene jelölni ennek az új helyét, és biztatni a vállalkozót, hogy ennek a 
kialakításába partnerként vegyen részt. Tehát ezeket a lépéseket, azt gondolom, hogy meg kell majd 
tenni, amik így most hirtelen szembe jutottak, ez nem várhat szeptember 30-ig. Arra kérem a 
hivataltól illetékeseket, hogy ebben egyeztessünk a vállalkozóval, és biztos, hogy ezt megtegye. 



Köszönöm szépen!  
 
 
Polics József: Köszönöm szépen! További kérdés, vélemény van-e? Nincs, akkor ezzel kapcsolatban 
azt tudom mondani képviselő úr, hogy kedden irodavezetői értekezlet lesz. Mivel az érvényes 
szerződésünk szerint ez a Városgondnokság feladata és itt azért közösen tapasztaltunk az eddigi 
szerződés végrehajtásával kapcsolatban hiányosságokat, kértük a Városgondnokság vezetőjétől 
vegyék figyelembe azt, és a jelenleg érvényben lévő szerződésünk alapján határozzák meg azokat a 
feladatokat, azoknak az értékét, hogy egyértelmű legyen. Bármilyen váratlan helyzet adódna, nehogy 
ne legyen hely. Tehát ez a Városgondnokság feladata, rá kell nézni. Ha van ezzel kapcsolatban 
menetközben észrevétel és látszik, hogy nem történik semmi, akkor a kérjük jelezzed. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

189/2021. (VI. 24.) sz. határozat 
 

A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt 
pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének 

hosszabbítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán 
kiírt pályázat elbírálási határidejének és a jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének 
hosszabbításáról szóló előterjesztést.   
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázati 
eljárás szeptemberi rendes testületi ülésig történő meghosszabbítását. Felkéri a polgármestert, 
hogy a Komlói Temetkezési Kft. pályázót megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra és a 
pályázat pontosítására hívja fel. 

 
Határid ő: 2021. június 28. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 

2. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft.-vel (Cg. 02-09-069620; 7300 Komló, Jó 
szerencsét utca 11.) jelenleg érvényben lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést 2021. 
szeptember 30. napjáig meghosszabbítja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2021. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

7. sz. napirend 
 
Komló, Juhász Gyula utca 2413/92 hrsz-ú ingatlanon szabadidőpark és vállalkozók háza, 
továbbá a szomszédes területeken sport és szabadidős létesítmények bérbeadása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterejesztést a Pénzügyi Ellenőrzési gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök úr, 
megadom a szót.  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen. 5 igen szavazattal támogatta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, 
illetve itt meghatározásra került a 2413/92 helyrajzi számú ingatlan induló bérleti díja, ami egy 



javasolt összeg volt, és amit a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 80 Ft/m2-ben fogadott el. 
 
Polics Józssef: Köszönöm szépen, tehát a kettes határozati javaslathoz a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági Bizottság a testületnek nettó 80-,Ft/m2/hó árat javasol megállapítani. Van-e kérdés, 
véleménynyilvánítási igény? Nincs. Akkor szavazzunk ennek figyelembevételével a 4 határozatról. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

190/2021. (VI. 24.) sz. határozat 
 

Komló, Juhász Gyula utca 2413/92. hrsz.-ú ingatlanon szabadidőpark és vállalkozók háza, 
továbbá a szomszédos területeken sport és szabadidős létesítmények bérbeadása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komló, Juhász Gyula utca 2413/92 hrsz.-ú ingatlanon 
szabadidőpark és vállalkozók háza, továbbá a szomszédos területeken elhelyezkedő sport és 
szabadidős létesítmények bérbeadásáról szóló előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület a Komló, Juhász Gyula utca 2413/92, 030/5, 031, 2413/91 és 2335/1 hrsz.-

ú ingatlanok bérbeadása céljából liciteljárás lefolytatását rendeli el, melynek nyertesével bérleti 
előszerződést kíván kötni. 

 
2. A 2413/92 hrsz.-ú ingatlan induló bérleti díját a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság nettó 

80 Ft/m2/hó összegben határozta meg, míg a 030/5, 031, 2413/91 és 2335/1 hrsz.-ú ingatlanok 
bérleti díját nettó 50.000 Ft/hóban állapítja meg. 

 
A 2413/92 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának fizetési esedékessége a pályázat befejezésétől számított 
6. év.  
 

3. Az 1. pontban felsorolt ingatlanokra vonatkozóan a Képviselő-testület jóváhagyja a mellékelt 
részletes pályázati kiírást. 

 
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az ingatlanok versenytárgyalás útján 

történő bérbeadásáról. 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti előszerződés aláírására. 
 

Határid ő: 2021. augusztus 25. 
Felelős:  Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

8. sz. napirend 
 
 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt 
költségvetésének átcsoportosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ezt az előterjesztést is a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök 
urat illeti a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen! Itt a dologi költségsorról a juttatás és jutalék sorra lesz 



átcsoportosítva pénz és erről szavaztunk. A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
Polics József: Kíván-e valaki kérdezni, véleményt nyilvánítani? Nem látok ilyet. Akkor szavazzunk 
a határozati javaslatokról 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

191/2021. (VI. 24.) sz. határozat 
 

„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt 
költségvetésének átcsoportosítása 

 
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) projekt költségvetésének átcsoportosítása tárgyú 
előterjesztést. 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban megnevezésű projekt 2021. június 1. napjától hatályos 
költségvetésében dologi költségsorról a továbbfoglalkoztatáshoz szükséges 2.614.106 Ft 
személyi jellegű juttatás és járuléksorra átcsoportosításra kerüljön. 

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az átcsoportosított összeg céljellegű felhasználását. 

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

 
 

9. sz. napirend 
 
Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése az MVM Zöld Generáció Kft.-vel 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. Elnök asszonyt 
illeti a szó.  
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót Polgármester Úr! Megtárgyaltuk, támogatjuk is azzal 
azonban hogy kérnénk egy tájékoztatást, egy kicsit részletesebbet a polgármester úrtól, mert maga az 
előterjesztés, illetve a megállapodás is sok konkrétumot nem tartalmaz. Én személy szerint egyébként 
azt gondoltam, hogy ez az MVM, amiről beszéltünk, hogy a napelem parkok, stb., de ott azt hiszem, 
hogy a Zrt-ről beszéltünk, ez meg egy Kft. Viszont a Zrt. is benne foglaltatik a megállapodásba, tehát 
van a kettő között összefüggés? Mert ugye pont az, amiről egyébként beszéltünk, az ebben az 
anyagban egyáltalán nincs benne, hanem inkább a zöldenergia meg az egyebek. A bizottság 
megelőlegezi a bizalmat, támogatta, de azért részletes tájékoztatást kérünk! Köszönöm!  
 
Polics József: Igen, az MVM-nek „ezer lába” van, és most,az egyeztetések után a javaslat az, hogy 
ezzel a Kft- vel kössünk együttműködési megállapodást. Abban nincs változás, tehát az zobáki 
fejlesztés egyik lába, lehet, nem lehet tudni még mi sül ki ebből, ez az MVM megállapodással 
kibontakozó konkrét dolog, amely a zöld hidrogén energiakutatás irányába mutat és a kék körkörös 
gazdaság megteremtését célozza. Itt az MVM és a Pécsi Tudományegyetem a partner. Itt ezen 
kutatás-fejlesztési mintaprojekt mellett az MVM országos szinten is nagy megújuló napenergia 
fejlesztéseket tervez, amelyhez keresi a az alkalmas területeket. Ha valaki egy picit ismeri a zobáki 
területet, a bétai területet vagy az erre szóba jöhető, nálunk önkormányzati tulajdonban lévő 



területeket, akkor nagyon sok van olyan,ami egyszerűen másra nem használható. Itt kombináltan van 
jelen a zöldenergia a napelemek által, illetve a hidrogénkutatás. A Bétához kapcsolódóan pedig a zöld 
megtermelt energiatárolási lehetőségeinek kutatása is szerepel. Addig jutottunk el ebben a kérdésben 
- az MVM el már volt több fordulóban tárgyalás azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek nincsenek 
önkormányzati tulajdonban, azok vonatkozásában is az ingatlantulajdonosokkal megindultak a 
tárgyalások. Én még itt a covid idején, amikor ezek elindultak a Béta aknai közel 10 hektáros 
területnek a visszavásárlása ügyében benyújtottam egy kérelmet. Arra vonatkozóan csak 
visszajelzése annyi érkezett, hogy foglalkoznak vele, van ott nekik rekultivációs kötelezettségük, 
illetve a vasasi rekultivációhoz kapcsolódó föld mennyiség, ha valaki kimegy Bétára, akkor ott van 
egy hatalmas kupac. Én ezekre az ingatlanvásárlásokra képviselő úrral pénzjuttatási vagy támogatási 
kérelmet nyújtottam be. Ez a zóna programhoz kapcsolódik, erről is lehetett az elmúlt hetekben több 
hírt olvasni a különböző médiákban. Ez, hogy tovább lépjünk most az MVM vonatkozásában, ahhoz 
ők ragaszkodtak, hogy legyen egy ilyen együttműködési megállapodás aláírva. De van csomó másik 
cég, nagy cég, akikkel tárgyalásban vagyunk, de mind a zöld irányába mutat, azok jelenleg a sláger 
és támogatott témák. Nekünk úgy gondolom, hogy az az egyetlen kitörési lehetőségünk, ha még a 
szabadon a munkahelyteremtéssel érintett területeken elkezdjük ezeket a munkálatokat, főleg úgy, 
hogyha ott egy nagyobb árbevételű gazdasági társaság létrejötte kecsegtet, ami tovább tudja nekünk 
javítania működő képességünket és a bányabezárás után beállhat egy normálisabb struktúra. Ennyit 
egy levegőre, nem tudom van-e még ezzel kapcsolatban kérdés vagy tudunk szavazni? Nincs.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

192/2021. (VI. 24.) sz. határozat 
 

Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése az MVM Zöld Generáció Kft.-vel 
 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Stratégiai együttműködési megállapodás 
megkötése az MVM Zöld Generáció Kft.-vel” című előterjesztést.  
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező stratégiai együttműködési 
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy kapcsolattartóként 
Horváth Katát, a Városüzemeltetési és -Fejlesztési iroda vezetőjét jelöli ki. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő:  2021. július 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
Polics József: Mielőtt a zárt napirendi pont tárgyalására térnénk rá Szakács László országgyűlési 
képviselő kért szót. Parancsolj.  
 
Szakács László: Köszönöm a lehetőséget, még a zárt ülés előtt mindenképpen szerettem volna szót 
kérni. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Hoppá Péterrel is egy pár szót tudtunk 
ott váltani egymás mellett ennek is megköszöntem azt a beszámolót, amit elmondott, de 
nyilvánvalóan arról ugye látni kell, hogy ez egy pillanatfelvétel. amit folyamatok előznek meg és azt 
gondolom, hogy akkor lehetünk nyugodtak, hogyha ezt helyesen látjuk, hogy folyamatok is fogják 
követni. Tehát ugye valaminek nem a végén vagyunk, hanem valaminek az elején vagyunk akkor, 
amikor újrakezdjük indítani az ország, a megye, a város működését, gazdaságát. Hallottam 
polgármester úrnak a sistergős szavait, én teljesen biztos vagyok benne, hogy ez nem egy egyszerű 
ezzel szemben nagyon bonyolult politikai helyzet, ami itt van ebben a városban. Azzal együtt már 
önmagában maga a politikai helyzet olyan, hogy ebbe rengeteg vita, adott esetben éles vita az, ami 
bele van kódolva. Tehát amin látszik, hogy talán nem megkerülhető, az persze nem mindegy, hogy 



ez milyen hangnemben folyik le. Ebben eltér egyébként az eddigi szokástól, lehet, hogy most nagyon 
egyet fogok érteni Hoppá Péterrel, mikor azt fogom mondani, hogy igen, hát ennek lehet normális 
hangnemű vitákban is és szakmai vitákban helyt adni. Én azt gondolom, hogy sokasodnak a teendők, 
eddig sem volt kevés. Szembenéztünk egy olyan időszakkal, ami a mi életünkben eddig nem volt itt 
a pandémiás másfél évre utalok és abban bízunk, hogy még a gyermekeink idejében sem lesz. Azt 
gondolom, hogy mindannyian tanultuk azt, hogy ilyenkor hogyan kell, hogyan lehet működtetni egy 
várost közösen egy másik politikai közösséggel, akiknek pedig az a lehetősége és a felelőssége is 
egyben, hogy adott esetben a döntéseket a választók akaratának megfelelően későbbiekben 
jóváhagyják, véleményezzék vagy éppen arról a pandémia után véleményeket mondjanak. Az 
őszinteséghez azért az hozzátartozik, hogy ne tegyünk úgy, minthogyha nem lett volna nyílt 
beszélgetés. Volt nyílt beszélgetés, ahol a problémák azok az asztalra kerültek, én azt gondolom, 
azzal együtt, itt mindenki kivétel nélkül, és ha úgy tetszik, akkor velem az élen, abban érdekelt, hogy 
ez a város ez sikeres legyen,. Abban érdekelt, hogy ezek a beruházások sikeresek legyenek, de abban 
is érdekelt, hogy a működési sikeres legyen. Ehhez mi kértünk partnerséget, átláthatóságot, versenyt, 
együttműködést. Jegyzeteltem megértés, megbecsülés, működés, együttműködés, ezekben szerintem 
nincsen köztünk vita. A szavak szintjén biztosan nincs, néha a tapasztalat szintjén persze van. 
Ilyenkor ahogyan polgármester úr is mondta, hogy ővele is egyetértsek, ilyenkor mindenki úgy 
gondolja, hogy a következmények utána jönnek. Én azt gondolom, hogy ez az a felszín,amit hogyha 
„megkapargatunk”, én biztos vagyok benne, hogy a városlakóknak egy jó részét ez nem feltétlenül 
érdekli. Lehet itt is nagyon sistergőseket mondani, úgy, hogy a parketta is hullámzik utána, meg 
nyilvánvalóan bárhol máshol is. Ami a városlakókat érdekli, hogy mikor lesz kész a buszpályaudvar, 
ami a városlakókat érdekli, hogy sikeres lesz-e és mikor lesz vége, mikor lesz végre meg az az álom, 
ami itt létrejöhet, hogy a KBSK megújul. Én biztos vagyok benne, hogy a városlakókat, ez sokkal 
jobban érdekli, ezért közösen érdemes nekünk nagyon sokat tenni, ezekért a sikerekért. Én 
felajánlottam korábban is a segítségemet, akkor azt mondta polgármester úr majd Hoppá Péterrel 
megoldják. Én továbbra is makacsul hiszek abban, hogy a városvezető frakciónak ugyanaz a 
felelőssége és a az érdeke is, hogy tisztán és jól menjenek le úgy a komoly beruházások mint a 
városnak a működése, mint ahogyan a Fidesz frakciónak is ez a felelőssége. Csak ők most, hogyan 
mondjam, eggyel kevesebben vannak, tehát a felelősség valamivel kisebb. De mindazonáltal el kell 
mondani, hogy örülünk annak, hogy ha jönnek ide pénzek, minden egyes beruházásnak örülni kell. 
Több konzultációt szeretnénk és ezt kérjük is a jövőben is, hogy ezek legyenek meg. Mindannyian 
abban vagyunk érdekeltek még egyszer mondom, hogy buszpályaudvar vagy a KBSK beruházása 
minél hamarabb, minél gyorsabban menjen.  Tényleg ne arról szóljanak a hírek, ne arról menjenek a 
párbeszédek a városban, hogy ki hogyan látja. Éppen ezért érdemes egyenesen kommunikálni, hogy 
ez a politikai helyzet, meg a pandémia, az ezzel együtt való nyomás, ez lecsapódik a közbeszédben, 
ez lecsapódik az eszközökben. Azon csodálkozni lehet, de akkor nem ugyanazt a valóságot nézzük. 
Nyilvánvalóan ezen csodálkozni nem kell, ez valahol ez bele is lett kódolva ebbe a rendszerbe, de én 
biztos vagyok benne, hogy mindannyian lokálpatriótaként akkor, hogyha tényleg értelmes párbeszéd 
van, akkor ezeken a különbségeken túl tudunk lendülni. Amikor túllendülünk rajta, akkor utána 
mindenki közösen szurkol azokért a lehetőségekért, sikerekért, amik előtt állunk. Már csak meg kell 
valósítani, úgyhogy hajrá Komló!  
 
Polics József: Hajrá Komló! Az én ajtóm nyitva volt eddig is, ezután is nyitva mindenki előtt. A nyílt 
képviselő-testületi 16:45 perckor lezárom. 5 perc szünetet rendelek el. 
 

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


