
  J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 26-i rendkívüli 
üléséről. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  

Polics József: Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen A jelenléti ívből megállapítom, hogy a testület határozatképes, 12 főből 8 
fő jelen van. Gerencsér Ágnes, Vízhányó András, Orsós Ferenc és Bareithné Benke Nikoletta 
igazoltan vannak távol. Köszönet azon testületi tagoknak is, akik visszajöttek szabadságukról, hogy 
garantáltan meglegyen a határozatképesség. A testületi ülést 15 óra 14 perckor megnyitom. A 
jegyzőkönyv rögzítése gyorsírásban és hangszalagon történik.  
A testületi munka megkezdése előtt felkérem - a már 2020. november 6-án a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság kültagjává megválasztott Perleczki Boglárkát -, aki a pandémia hosszúra nyúlt 
időszaka miatt most fogja letenni itt, előttünk az esküt – tegye meg eskütételét. Megkérek mindenkit, 
hogy álljon fel. Perleczky Boglárkát pedig felkérem, mondja utánam az eskü szövegét: Én, (…) 
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű 
leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági tagként betöltött 
tisztségemből eredő feladataimat Komló város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorolom meggyőződés szerint.  
Köszönöm munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatási igény 
benyújtása című napirend kiosztásra került, továbbá a 3.), 10.) és 13.) napirendi pontok címe a 
meghívóban elírásra került, azok helyesen a következők: 
a 3.) napirend helyesen: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői 
(magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása; a 10.) számú napirend helyesen: a 
Képviselő-testület 165/2021. (VI. 2.) sz. határozatának módosítása Komló 48-as téren található 
ideiglenes áramvezeték véglegesítésének, valamint a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó kábel 
kiváltásának munkálataihoz szükséges önerő biztosítása; a 13.) számú napirend helyesen: a 
Városgondnokság tehergépjármű bérlete. Nekem a napirendekhez ez a pontosításom lenne. Kérem, 
aki a napirendekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 8 igen szavazattal a testület a napirendi pontokat 
elfogadta. 
 

 1. sz. napirend 
 
Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet 
elfogadása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A bizottsági ülések közvetlenül a testületi ülés előtt történtek, ezért kérem az illetékes 
bizottságok elnökeit, szóban ismertessék álláspontjukat. Kérdezem a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság elnökasszonyát hogyan döntöttek.  
 
Dr.Barbarics Ildikó : Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést a 
bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. A Humán bizottság elnökét kérdezem. 
 
Jégl Zoltán: Az előterjesztést a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság elnökét kérdezem.  
 
Jurinovits Miklós:  A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.  
 



Polics József: Köszönöm szépen. Egy pályázatunknál, ahol májusban lejárt az ösztöndíj eddigi 
rendelet szerinti lehetősége, azt most a pályázat időtartamáig, november végéig meg fogjuk 
hosszabbítani. A hirdetések megjelentek, mindenképp jelentkezzen, aki ebben részt tud venni. 
Örömünkre szolgál, hogy a pályázatnak köszönhetően most már 3. éve nyújtunk ilyen támogatási 
lehetőséget a gyerekeknek, szülőknek. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, minősített többséggel elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 27.) önkormányzati 
rendelete 

Az egészségügyi és szociális ágazati ösztöndíj támogatásról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban 
című projekt keretében - a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya a Baranya Megyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
köznevelési intézményben a 2. § (1) bekezdésben meghatározott egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzésen tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki. 

2. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság 
feltételei és a támogatás mértéke 

2. § 

(1) Egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjban részesülhet az a szakgimnáziumi 
vagy szakközépiskolai tanuló, aki tanulmányait 

a) 11-12. évfolyamon egészségügyi vagy szociális ágazati képzésben, vagy 
b) 13. évfolyamon szociális ágazatban szociális asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő, 

családsegítő asszisztens, házi időszakos gyermekgondozó, kisgyermekgondozó,- nevelő, 
vagy szociális szakgondozó képzésben folytatja. 

(2) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásban a tanuló 2021. 
szeptember 1. és 2021. november 30. közötti 3 hónap időtartamban részesül.   

3. § 

Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás mértéke az előző 
évfolyamon szerzett átlag alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint: 

a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 4.000 Ft/hó; 
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 6.000 Ft/hó; 
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 7.500 Ft/hó; 



d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 9.000 Ft/hó; 
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 12.000 Ft/hó. 

3. A támogatás igénylése 

4. § 

(1) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás iránti kérelem 
benyújtására vonatkozó felhívást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
átruházott hatáskörben Komló Város Polgármestere 2021. szeptember 5-ig, legalább a helyi 
lapban és Komló Város weblapján közzéteszi. 

(2) A felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) a pályázat benyújtásának határidejét, módját, 
b) az ösztöndíj havi összegét a rendeletben meghatározottak szerint, 
c) a pályázatok elbírálásának határidejét és rendjét a rendeletben meghatározottak szerint. 

(3) A támogatás iránti kérelem beadási határideje 2021. szeptember 15. napja. A kérelmet 
Komló Város Polgármesteréhez kell benyújtani. 

(4) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben dönt az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról és az ösztöndíj mértékéről. 

(5) A kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell a kérelem beadását megelőző tanév tanulmányi eredményét tartalmazó tanév 
végi bizonyítvány másolatát. 

(6) A pályázat elbírálásra vonatkozó döntésről a támogatásban részesülő tanulót, annak 
szülőjét (törvényes képviselőjét), továbbá a szakképző iskola igazgatóját is értesíteni kell. 

(7) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás a tanuló választása 
alapján a tanuló nevére szóló bankszámlára történő átutalással vagy lakcímére történő 
kiutalással fizethető ki. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás 
teljes, 3 havi összege 2021. november 15-ig, egy összegben kerül átutalásra, kifizetésre. 

(8) Az ösztöndíj kizárólag aktív tanulói jogviszony időtartama alatt folyósítható. 
 

4. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás megszűnése 

5. § 

(1) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság 
megszűnik: 

a) a tanulói jogviszony megszűnésével, 
b) áthelyezéssel jogosultság nélküli osztályba, iskolába, 
c) a tanuló ez irányú, írásban benyújtott kérésére. 

(2) A tanuló köteles a jogosulatlanul igénybe vett egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíjat a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal 
növelten visszafizetni Támogató részére. 

 

 

 



 

 

5. Záró rendelkezések 

6. § 

(1) Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2021. november 30. napján hatályát veszti. 

Komló, 2021. augusztus 26. 

 
   dr. Vaskó Ernő      Polics József 
   címzetes főjegyző      polgármester 
 
 

2. sz. napirend 
 
Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Valójában ez a napirendi pont kényszeríti ki a mostani képviselő-testületi ülést, hiszen 
be kell adnunk a pályázatot, és minden évben hagyományosan a 200.000.000,- Ft környéki 
támogatási igényünket, amely év végén „meg szokott menteni minket”. Az előterjesztést a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elnök urat kérem, ismertesse a bizottság döntését.  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen. A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
határozati javaslatot.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Mivel kiosztásos előterjesztésről van szó, megkérem a Pénzügyi- 
és vagyongazdálkodási iroda vezetőjét, hogy tartalmát és az összeg összetételét ismertesse a 
Képviselő-testülettel, köszönöm szépen!  
 
Aladics Zoltán: Tisztelt Képviselő-testület! 193.775.000,-Ft az a nagyságrend, ami a Pannon 
Volánhoz kapcsolódó tételhez tartozik. 8,4 millió forintnyi támogatást remélünk a Társulás nevében 
benyújtott orvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó támogatás tekintetében. A különbözet összeg nincs 
egész 1,5 millió forint, ami intézményi szállítói tartozásokhoz kapcsolódó tétel. Ezek együttesen 
adják ki a 203,4 milliós igényelt összeget. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottsági ülésen is 
azt mondtam, hogyha az első két említett tételt megadjuk és az apró tételeket lehúzzák esetleg a 
bírálat során, akkor úgy gondolom, hogy már nagyon elégedettek lehetünk. Ez akkor lehetővé tenné 
azt, hogy a Volánhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeinket megint késedelmi kamatmentesen, 
tárgyéven belül le tudjuk rendezni, ezek már ne terheljék a következő évet, továbbá, hogy az orvosi 
ügyelet tekintetében is sok év után először egy külső forrást is igénybe tudjunk venni a nem kevés 
finanszírozáshoz.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Annyit tennék hozzá, hogy június 24-i ülésen elfogadtuk azt a 
megállapodást, ami a Volánbusz Zrt.-hez kapcsolódó, előbb említett több mint 190.000.000 forintos 
hiányt alapozza meg és a testület felhatalmazott a megállapodás kisebb módosításokkal történő 
aláírására. Majd a szeptemberi rendes testületi ülésen fogjuk a Testületet tájékoztatni róla. Csak 
annyit, hogy tegnap 16 órára sikerült a megállapodást a másik fél részéről aláíratni. Bízom abban, 
amit irodavezető úr elmondott, hogy legalább a két nagyobb tétel megítélésre kerül és javítani fogja 
költségvetésünk működési hiány állapotát. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
204/2021. (VIII. 26.) sz. határozat 

 
Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a rendkívüli önkormányzati 
támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a Komló város 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről 

szóló 9/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdésével összhangban, a 
támogatási feltételek alapján előkészített igénylés végleges adatainak ismeretében felkéri a 
polgármestert 203.429.763,-Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatási igény 
benyújtására. 

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

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

 
3. A támogatás elnyerésének hiányában az önkormányzat a helyi tömegközlekedés 

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

benyújtására, illetve bármely szükséges további nyilatkozat megtételére. 
 
 

Határid ő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
3. sz. napirend 

 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezetői) 
álláshelyére pályázat kiírása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, megadom a szót 
Elnökasszonynak.  
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót, a bizottság egyhangúan támogatta. Bízzunk abban, hogy 
sikeres is lesz a pályázat és az egyéb nehézségek mellett, legalább a megfelelő pályázati feltételekkel 
bíró személy jelentkezni fog és el tudja fogadni ezt az állást.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
is tárgyalta. Megadom a szót elnök úrnak. 
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.  
 
Polics József: Itt egy rendkívül gyors lemondás után kellett gyorsan intézkedni, mert meghatározó 
álláshelyről van szó. Bízom benne én is, hogy lesz jelentkező és tudunk dönteni minél előbb az állás 
betöltéséről, mert nagyon fontos lenne. 
 



Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

205/2021. (VIII. 26.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezetői) 
álláshelyére pályázat kiírása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján -megtárgyalta a 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére 
pályázat kiírása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Az önkormányzat Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői 
(magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére pályázatot hirdetett az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal, melyet Képviselő-testület utólagosan jóváhagy. 

2. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 
és annak jóváhagyásáról értesítse az intézményvezetőt. 

 
Határid ő: 2021. augusztus 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3. A Képviselő-testület szakmai munkacsoportot hoz létre, egyúttal megbízza a Komló 

Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezetői) 
álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatok véleményezésével. 

  A munkacsoport tagjai:  
- Bareith Péter a Városgondnokság vezetője 
- Jurinovits Miklós a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság elnöke 
- Polics József polgármester 

 
Határid ő: a pályázati határidő lejártát követő 21. nap  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
4. sz. napirend 

 
Komlói Napokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezése a Komlóért Egyesület részére 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Megadom a 
szót elnök úrnak. 
 
Jurinovits Miklós : A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
 
Polics József: Volt már a korábbi években hasonló konstrukcióban támogatás a kormányzat részéről, 
hogy egyesületen keresztül történt a segítségnyújtás. Az okiratok már megérkeztek, de az elmúlt 
években is az volt, hogy örültünk, amikor novemberben befutott a forrás. A rendezvény pedig 
mindannyian tudjuk, hogy itt van a nyakunkon, ezért van szükség a megelőlegezésre.   
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 



 
206/2021. (VIII. 26.) sz. határozat 

 
Komlói Napokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezése  

a Komlóért Egyesület részére 
 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Napokhoz kapcsolódó támogatás 
megelőlegezésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Komlóért Egyesületnek, hogy a „70 éves 
 város Komló” címmel benyújtott pályázata révén hozzájárul az évforduló és a 
 kapcsolódó Komlói Napok rendezvénysorozat sikeréhez. 
 
2. A Képviselő-testület 6.000.000,-Ft visszatérítendő működési támogatást biztosít az 1. 
 határozati pont szerinti pályázat megelőlegezésére. 

Fedezetként a tárgyévi egyező összegű visszatérülést jelöli meg. 
 
3. A visszafizetés határideje a támogatás folyósítását követő 3. munkanap, illetve  legkésőbb 

2021. december 28. napja. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
5. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
 módosításakor az előirányzat-változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 

Határid ő: azonnal, illetve a rendeletmódosítás tekintetében 2021. szeptember 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

5. sz. napirend 
 
Együttműködési megállapodás kötése a Baranya Megyei Önkormányzattal a 
TOP-1.5.1-20-2020-00014 azonosítószámú projekt keretében 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztéshez készült egy kiegészítés előterjesztői jogon. Valójában az 
együttműködési megállapodásban olyan jogi és pénzügyi észrevétel történt, amely alapján a 
határozati javaslat két ponttal került kiegészítésre. A megyén ez egy megnyert pályázat és nem csak 
Komló van benne, hanem még másik két település, sokkal kisebb beruházási igénnyel, mint a miénk. 
Ez tervezésről szól - a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság ülésén is elmondtam - ezek azok a 
kiegészítő mondatok, amelyek az előterjesztéshez kapcsolódva az együttműködési megállapodásban 
szerepelnek és kötelezettséget jelenthetnek Komló Város Önkormányzata számára, nem a szakági 
tervezéshez kapcsolódó költségek. A tervezés kapcsán olyan szükségessé váló pl.: rendezési terv 
módosítása, telekhatár rendezése, amelyek különben is a mi költségünk lennének. Erre most 
biankóban lekötünk 5.000.000 Ft-ot a pályázati keret terhére. Én bízom abban, hogy holnap alá 
tudjuk írni az együttműködési megállapodást, és ahogy a megyével egyeztettem a kész beszerzési 
eljárást azonnal el tudják indítani. Egy hónapon belül kiderül, hogy az erre a pályázatra, erre a 
tervezésre megnyert összeg fedezi-e a beérkező ajánlatokat. A másik két településnél nyúlfarknyi 
területekről van szó. Komló esetében a gazdasági programunkban is szereplő összes vízfolyáshoz 
kapcsolódó mederrendezést belefoglaltam. Tehát a Jánosi-i Engel Adolf út befejezett 
mederrendezésétől, amely Kőbányát érintve egész az Engel Adolf utcai híd előtt lévő területet érinti, 
onnét a Gerebig, ha elmegyünk a Patak utcához, ahol a Kaszárnya patak zártszelvényen nyílttá válik, 
továbbá a jelenlegi Patak utcai út töltése. 15 méterre van a patak szintje fölött és aki arra jár azt látja, 
hogy van egy gyaloglásunk a patak irányába, tehát annak egy nagy szakaszát zárták el, annak 



érdekében, hogy ott a rézsű mozgásokat megállítsuk. Végig a további Mecsekjánosi belterületén lévő 
szakasz, még a Gadány irányába jövő betorkolló vízfolyásnak a rendezése is szerepel az igényekben. 
Ugyanígy Mecsekfalun is már végeztünk két ütemben. Most a legutóbbiban egy gabionfal-ast, előtte 
meg egy nyitott meder térelem burkolatos helyreállítást a mecsekfalui vízfolyásnál is. Tehát a mi 
igényünk beruházási oldalról megközelíti az egymilliárd forintot. Tehát ha a tervezésre nagyon 
magas összeg fog befolyni, akkor a megye eredménytelenné fogja nyilvánítani az eljárást, kivéve 
abban az esetben, ha mi úgy döntünk, hogy meg akarjuk az egészet pályázni a 2021-2027-es 
támogatási időszakban. A másik variáció, hogy csökkentjük ezt az általam elmondott műszaki 
tartalmat és természetesen akkor más lesz a tervezési költség. Én kértem a megyét, - remélem 
beépítették -, hogy az általunk kért és tervezésben is szakaszolható részajánlatokat kérjen, éppen 
annak érdekében, hogy akkor ne a teljeset kelljen eredménytelenné nyilvánítani, hanem a 
rendelkezésre álló források figyelembevételével lehessen választani. Erről szól valójában ez a 
megállapodás ezzel a 2.) és 3.) kiegészített határozati javaslat biztosítékkal együtt. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

207/2021. (VIII. 26.) sz. határozata 
 

Együttműködési megállapodás kötése a Baranya Megyei Önkormányzattal a 
TOP-1.5.1.20-2020-00014 azonosítószámú projekt keretében 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta az „Együttműködési megállapodás kötése a 
Baranya Megyei Önkormányzattal a TOP-1.5.1-20-2020-00014 azonosítószámú projekt keretében” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Komló Város 
Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat között a TOP-.1.5.1-20-2020-00014 
azonosítószámú projekt keretében létrejövő együttműködési megállapodást, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
2. Az együttműködési megállapodás II. 2. alpontja a Baranya Megyei Önkormányzattal 

egyeztetettek szerint az alábbiak szerint módosul: 
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban meghatározott feladatokat elsődlegesen 
támogatásból kívánják elszámolni. Amennyiben előre nem várt és/vagy el nem számolható, 
de a megvalósításhoz fontos vagy szükséges többletköltség merül fel, úgy azt további 
megállapodás nélkül, előzetesen a Felek között egyeztetve, legfeljebb 5 millió Forintig az 
Önkormányzatot terheli. 
 

3. A 2. pontban vállalt kötelezettség fedezetét a Képviselő-testület 2022. évtől a mindenkori 
éves költségvetésében Pályázati visszafizetési keret tartalék előirányzataként betervezett 
összeg terhére biztosítja legfeljebb 5 MFt összegben. 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a mindenkori költségvetési rendelet tervezése során a 
tartalék előirányzat betervezéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő:  2022. március 10. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 



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: Ez a napirendi pont az elmúlt év örökzöld témája, ebben született már egyszer 
döntésünk. Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. Elnökasszony 
véleményét kérem. 
 
Dr. Barbarics Ildikó : Igen, a bizottság ugyan már nem először tárgyalja, mint ahogy a testület sem 
ezt a napirendi pontot. Szinte kicsit kellemetlenül is érezzük magunkat a kérdést illetően, mert olyan, 
mintha a két fél között egyfajta „állóháború” alakult volna ki. Nyílván jelen helyzetben nincs más 
választásunk, minthogy az egyetlen pályázó további sorsáról való eredményes, pozitív döntés 
érdekében az előterjesztésben foglaltakat támogatjuk, és elfogadásra javasoljuk. Azonban a bizottsági 
ülésen is felmerült, hogy mindenképpen elgondolkodtató ez a jelenlegi helyzet. Hiszen a pályázati 
kiírás tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek adott esetben részletesebbek, esetleg 
szabályozottabbak, mint amik korábban előírásra kerültek. Ha a pályázó érdeklődését felkelti, érdekli 
és benyújtja a pályázatot, akkor adott esetben érthetetlen az, hogy mégis vannak feltételek, amiknek 
már többszöri kérdés, többszöri összeülés megbeszélés ellenére sem felel meg. Arról nem beszélve, 
hogy polgármester úr is látta azokat a képeket, amik az elmúlt időszakban készültek, melyek arról 
szólnak, hogy sajnos a temető nem olyan állapotban van, ahogy mi szeretnénk látni, annak ellenére, 
hogy van egy érvényben lévő szerződés, melyet mindkét fél közös megállapodás alapján módosított. 
Úgy véljük, hogy a szerződésben előírt feladatok közül nemcsak azt kell ellátni, ami adott esetben 
most vagy akár a jövőre nézve pénzt hoz, hanem azokat is, amelyek köteles feladatok. Például le kell 
nyírni a füvet és megfelelő kulturált környezetet kell teremteni. Ez azt gondolom, hogy most nem 
igazán áll fenn. Jegyző úr tájékoztatása alapján azt hallottuk, hogy a közeljövőben újra várható egy 
szóbeli egyeztetés a pályázóval. Október hamarosan itt van, főleg ha azt nézzük, hogy az elmúlt 
időszakban sem történt gyakorlatilag előrelépés a dologban. A pályázó figyelmét fel kell arra hívni, 
hogy azért most már haladjunk az eredmény felé. Adott esetben el kell gondolkodni egy B variáción, 
hogy mi van akkor, ha ez az „állóháború” nem fog változni és mi az a megoldás, ami eredményes 
lehet és a város lakosságának az érdekeit szolgálja. Ezt mindenképpen a bizottság szeretné javasolni a 
hivatalvezetők, illetve a Városgondnokság vezetői számára. Mindezen gondolatok mellett, - mint 
ahogy már előre jeleztem -, az előterjesztésben foglaltakat támogatjuk. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményét kérem 
Elnök Úrtól  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen. A bizottsági ülésen pontosan ugyanezek a problémák és 
témák hangzottak el, mint amelyek a Jogi és ügyrendi bizottság előtt is. Annyi előrelépés azért történt 
talán az ügyben, hogy a Városgondnokság vezetője a tegnapi nap folyamán levelet írt a vállalkozónak, 
amiben felszólította, hogy a fűnyírás és az egyéb kötelezettségeinek, - amit a szerződésben aláírt -, 
tegyen eleget. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Polics József: Nem egyszerű a pálya és kényszerpálya, nem vagyunk könnyű helyzetben azt tudom, 
éppen azért javasoltam a szeptember 30-i úgymond végleges lezárási állapotot, mert ha nincs, akkor 
B variáció következik és arra nem biztos, hogy elegendő a visszalévő 3 hónap, amire most 
meghosszabbítjuk ezt a szerződést, amely valóban már május 15-én lejárt. Most az a kérdés, hogy ki 
hogy éli meg, mert ha valakinek már „kiáll a rúdja” és még kényszerből kell valamit tenni az sosem 
lesz olyan, mint a normál menetrendben. A baj az, hogy az elmúlt 10 évnek nagyon magasra tett 
mércéjét az elmúlt fél évben leromboltuk. Teljesen mindegy, hogy benne van a szerződésben vagy 
nincs benne. Láttam én is a levelet természetesen, és benne van a szerződésben a nem gondozott 
sírokkal kapcsolatos dolog is, ami szomorú, nagyon szomorú, sajnos van belőlük bőven, eddig nem 
látszottak, mert rend volt. Nincs hozzátartozó, aki ezeket rendbe tenné vagy nem foglalkozik vele, de 
a mi szerződésünk ezt is tartalmazta és eddig is megvolt csinálva, csak akkor még a dübörgő 



szerződéses idő időszakban voltunk. Ezt én nagyon rosszul élem meg. Én is megkapom a különböző 
fotókat, megkapom a megjegyzéseket észrevételeket az utcán, a piacon meg máshol is és úgy 
gondolom, hogy teljesen jogos. Most itt is kérem a hivatal azon szakembereinek segítségét, akiknek 
ebben meghatározó szerepük van, hogy az elkövetkezendő két hétben pont kerüljön a végére, annak 
érdekében, hogy szeptember 30-ra valamilyen javaslattal ide tudjunk jönni a testület elé.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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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 jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének 
hosszabbításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázati 

eljárás októberi 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. szeptember 30. 
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. 
december 31. napjáig meghosszabbítja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2021. szeptember 30. 

    Felelős: Polics József polgármester 
 
 

7. sz. napirend 
 
A beruházásokhoz kapcsolódó többlettámogatási források beérkezése és átcsoportosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság támogatta és 
elfogadásra javasolta. Elnök úré a szó. 
 
Jurinovits Miklós: A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 
 
Polics József: A két energetikai beruházáshoz, anno a beruházások indításához még tavasszal a 
szükséges források, - amelyek eddig önkormányzatiból álltak rendelkezésre - a kormányzati 
támogatásnak köszönhetően most megérkeztek. Azonban következő feladataink teljesíthetősége 
érdekében az egyik részüket át kell csoportosítanunk. Nem tudjuk a teljes többlettámogatási igényt 
amúgy sem alacsony működési vagy beruházási hiányunkra fordítani, de reménykedünk abban, hogy 
a benyújtott pályázataink még időben pozitív elbírálásra kerülnek. Ebben az esetben fogjuk tudni 
ténylegesen a 2021. évi költségvetésnél figyelembe venni a csökkentést, különben sajnos az egyik 



része fog csak csökkenni, a másik része pedig sajnos átcsúszik jövőre, de ahhoz túl kell élnünk az idei 
esztendőt, ott meg pozitívként fog megjelenni. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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A beruházásokhoz kapcsolódó töblettámogatási források beérkezése és átcsoportosítása 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta „A beruházásokhoz kapcsolódó 
többlettámogatási források beérkezése és átcsoportosítása” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza:    
 

1. A Képviselő-testület tájékozódott a Pénzügyminisztérium által a 
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 projekt esetében megítélt bruttó 39.269.773.- Ft és a 
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 projekt esetében megítélt bruttó 25.702.076.- Ft 
többlettámogatásról szóló értesítésekről és felhatalmazza a polgármestert a pályázatokhoz 
kapcsolódó támogatási szerződések módosításainak aláírására. 

Határid ő: 2021. október 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
2. A Képviselő-testület a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 projekt költségvetésében a többlet 

támogatás révén felszabaduló bruttó 26.000.000.- Ft-ot átmenetileg átcsoportosítja az 
önkormányzat 2021. évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő Pályázati, előkészítési, 
önerő és megelőlegezési keretre.  
A TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 projekt esetében megítélt bruttó 39.269.773.- Ft összegű 
támogatás az önkormányzat 2021. évi költéségvetésének fejlesztési hiányát csökkenti. 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Határid ő: 2021. október 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy bármely, a 26.000.000.- Ft átcsoportosított előirányzatból 
finanszírozott, tárgyévben megtérülő összeg automatikusan a hiány csökkentésére kerüljön 
felhasználásra. 
 
Határid ő: 2021. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
4. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő Pályázati, 

előkészítési, önerő és megelőlegezési keret terhére a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 projekt 
esetében legfeljebb 600.000.-Ft értékben rehabilitációs szakmérnök és az Országos Bringapark 
Program keretében legfeljebb bruttó 500.000.-Ft értékben műszaki ellenőri feladatok ellátására 
irányuló szerződések megkötésére többlet előirányzatot biztosít. 
 
Határid ő: 2021. szeptember 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
5. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a 4. pontban szereplő feladatok ellátására a 

beszerzési eljárások lebonyolításáról gondoskodjon.  



 

Határid ő: 2021. szeptember 15. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 
 

 
8. sz. napirend 

 
Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő 
biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság támogatta elnök úrnak 
adom meg a szót.  
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot.   
 
Polics József: Magában foglalja a Komló, Gesztenyési úton, a közút melletti járdaszakasz felújítását 
41 méter hosszan, a Bocskai utcában az út helyreállítását 230 méter hosszban, a Cseresznye ági 
dűlőben 162 négyzetméteres szintén zúzott kő burkolatú út helyreállítását. Az Altáró utcai 
csapadékvezető árokkal kapcsolatos vis maior igényt nem fogadta el a vis maior bizottság. A többi 3 
szerepel a vis maiorok elfogadott listáján. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
210/2021. (VIII. 26.) sz. határozat 

 
Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása  

és a kapcsolódó önerő biztosítása 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az EBR 530179 azonosító számú vis 
maior igénybejelentéssel kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat vis maior támogatási igényt 
nyújtson be az alábbiak szerint:  

Igénylésazonosító: 530 179 
 

a) A káresemények megnevezése: közút melletti járda a nagy mennyiségű csapadékvíz hatá-  
         sára 41 méter hosszon károsodott.  

     Helye:             Komló, Gesztenyési út 115 hrsz. 
b) A káresemények megnevezése: közút zúzott kő burkolatát a lehullott nagy mennyiségű 

         csapadék 230 fm hosszban lemosta, az út teljes hosszá- 
         ban mély kimosódások keletkeztek. Az úton 40 fm felü- 
         letzárást is megbontott a nagy mennyiségű csapadékvíz. 

     Helye:             Komló, Bocskai István utca 7777/1 hrsz. 
c.) A káresemények megnevezése: közút burkolatát a lehullott nagy mennyiségű csapadék 

         elmosta kb. 162 m2-en. 
     Helye:             Komló, Cseresznyák dűlő 7441/51 hrsz. 
 
A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2021. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.359.775,- Ft 10 



 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 13.597.749,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 
 
2. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
 
3. A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 

a. közút (Komló, Gesztenyési út, 115 hrsz.)  
kötelező feladat: településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása) 

b. közút (Komló, Bocskai István utca, 7777/1 hrsz.) 
kötelező feladat: településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása) 

c. közút (Komló, Cseresznyák dűlő 7441/51 hrsz.)  
kötelező feladat: településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása) 
 

4. Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 
5. A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 10.) 

költségvetési rendeletében az alábbiak szerint biztosítja. 
- a 7. sz. mellékletben szereplő „Támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat terhére. 

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

igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 

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

 
 

9. sz. napirend 
 
Nagyrét utcai rézsűcsúszás 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Egy korábbi vis maior-ról van szó, a Nagyrét utcai rézsű csúszásnak a helyreállítási 
dolga. Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök úrnak adom a 
szót.   
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
Polics József: Ezt a napirendet korábban már tárgyalta a testület, de itt kiírásra került a közbeszerzési 
eljárás, és a kérdések miatt kellett a mai beadási határidőt elcsúsztatnunk. Úgy terveztük, hogy ma 
konkrét számot tudunk itt a testülettel közölni. Ha összességében veszem a majdnem 900 méteres utat 
abból több mint száznak az oldalán megcsúszott a rézsű. Nem hagyhatjuk így az őszi, csapadékos 
időre, főleg úgy, hogy a mögötte lévő telkeket értékesítettük, ezért kiírásra került a beszerzési eljárás. 
Ahhoz, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság beérkező ajánlatok alapján dönthessen, 
ahhoz fedezetet kell átmenetileg biztosítani. Bízom benne, hogy a vis maior pályázatunk pozitív 
elbírálásban részesül úgy, ahogy minden olyan, amit eddig a vis maior bizottság annak minősített. 
Eddig sikerült mindenhol megkapnunk a támogatást. Remélem az egész országot sújtó tényleges 

Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 12.237.974,- Ft 90 
Források összesen 13.597.749,- Ft 100 



lehetetlen időjárási állapotok nem merítik ki teljesen a kasszát, és ezt a támogatást is meg fogjuk 
kapni. Valójában erről szól ez az előterjesztés . 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

211/2021. (VIII. 26.) sz. határozat 
 

Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállítása 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Komló, Nagyrét utcai rézsűcsúszás 
helyreállítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a kivitelezési munkák megvalósítására a 196/2021. (VII. 8.) sz. 
határozatában már biztosított 3.478.200,- Ft önrészen kívül további, legfeljebb 35 millió Ft-ot 
biztosít azzal a feltétellel, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott vis maior támogatási 
igény kedvező elbírálása esetén az elnyert támogatást a költségvetésbe vissza kell pótolni. A 
forrás fedezete Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés „Pályázati, előkészítési, 
önerő és megelőlegezési keret” előirányzat. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárás lezárását követően – amennyiben a legkedvezőbb ajánlat összege nem 
haladja meg a rendelkezésre álló forrást – a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 
kösse meg. 

Határid ő:  2021. szeptember 20. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a költségvetési rendelet 

soron következő módosításakor vezesse át.  

Határid ő:  2021. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
10. sz. napirend 

 
Képviselő-testület 165/2021. (VI. 2.) számú határozatának módosítása, Komló, 48-as téren 
található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének, valamint a tervezett Kaptár épület helyén 
áthaladó kábel kiváltásának munkálataihoz szükséges önerő biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ez a napirendi pont egy korábbi, június 2-án hozott képviselő-testületi határozatnak a 
módosítása, amely a 48-as téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének 1,03 millió forint 
költségét tartalmazza, továbbá a Kaptár épületnél jelenleg teljesen keresztbe futó ellátó kábel, éppen 
ahová az épület esik, tehát azt ki kell előtte váltanunk. Ma elindult a közbeszerzési eljárása a Kaptár 
épületnek, tehát ezt előtte meg kellett csinálni, ehhez az 1,5 millió forint fedezet biztosítása szerepel 
az előterjesztésben, melyet a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalt. Elnök úré a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került a határozati javaslat. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 



 
212/2021. (VIII. 26.) sz. határozat 

 
Képviselő-testület 165/2021. (VI. 2.) számú határozatának módosítása, Komló, 48-as téren 

található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének, valamint a tervezett Kaptár épület helyén 
áthaladó kábel kiváltásának munkálataihoz szükséges önerő biztosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a ,,Képviselő-testület 165/2021. (VI. 
2.) számú határozatának módosítása, Komló, 48-as téren található ideiglenes áramvezeték 
véglegesítésének, valamint a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó kábel kiváltásának 
munkálataihoz szükséges önerő biztosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 165/2021. (VI. 2.) sz. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

„Komló Város Önkormányzat bruttó 1.030.224,- Ft értékben forrást biztosít a 7300 Komló, 
48-as téren (3837 hrsz.) található ideiglenes áramvezeték véglegesítéséhez szükséges 
hálózatcsatlakozási díj finanszírozására a 2021. évi költségvetés 7. számú mellékletében 
szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére, az E-ON 
Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt-vel megkötésre kerülő szerződéshez.” 

 
2. A Képviselő-testület a Határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„ Komló Város Önkormányzat legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft értékben forrást biztosít a 
7300 Komló, 48-as téren (3837 hrsz.) tervezett új Kaptár épület helyén áthaladó bekötő 
áramvezeték kiváltásának munkálataihoz, valamint forrást biztosít a 7300 Komló, 48-as 
téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kivitelezéséhez legfeljebb bruttó 
1.500.000,- Ft értékben a feladatok ellátásra irányuló szerződések megkötésére a 2021. 
évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret” terhére.” 
 
Határid ő:  2021. október 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
3. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő feladatok ellátásra a 

beszerzési eljárások lebonyolításáról gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2021. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
 

11. sz. napirend 
 
A Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett, valamint a volt vásártér kiemelt fejlesztési 
területeit érintő településrendezési tervmódosítás – partnerségi eljárás lezárása tárgyalásos 
eljárás megindítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Mindegyik téma már a beruházás megindításakor szerepelt a testület előtt, nem 
ismeretlen. Az utolsó előtti fázis lezárásáról kell most döntenünk. Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalta, elnökasszonyé a szó.  
 
Dr. Barbarics Ildikó : A bizottság támogatja, hiszen két olyan kiemelt beruházási területté 
nyilvánított területről van szó, mely mindenképpen a város érdeke. Az egyik a Solar FM Kft. 
vállalkozásának a fejlesztését segíti, a másik pedig a volt vásártér, amely városüzemeltetési 
feladatokat lát el, úgy gondolom ez mindannyiunk érdeke. A bizottság ennek megfelelően 



egyhangúan támogatta és az előterjesztést  
 
Polics József: A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményét kérem.  
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
213/2021. (VIII. 26.) sz. határozat 

 
A Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett, valamint a volt vásártér kiemelt fejlesztési 

területeit érintő településrendezési tervmódosítás – partnerségi eljárás lezárása, tárgyalásos 
eljárás megindítása 

 
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, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a város településrendezési eszközeinek 2021. 
évi kiemelt fejlesztési területeit – a 2413/72, 2413/80, 2413/104 és a 035/5 hrsz.-ú 
ingatlanokat - érintő módosításával kapcsolatban a partnerségi egyeztetésére beérkezett 
véleményeket.  

2. A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a város településrendezési eszközeit érintő, 
az 1. melléklet szerinti összevont módosítási dokumentációt. 

3. A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt a módosítással kapcsolatos, tárgyalásos 
eljárás keretében történő záró szakmai véleményezés megindítására. 

 
Határid ő:  2021. szeptember 1. 
Felelős: Polics József polgármester 

dr. Baracsi Viktória főépítész 
 
 
 
 

12. sz. napirend 
 
Függetlenség utcai 3864/2 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé minősítése 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A volt víztározó épületéről van szó az előterjesztésben, melyet a Pénzügyi, ellenőrzési 
és gazdasági bizottság tárgyalt. Elnök úr véleményét kérem.  
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 



214/2021. (VIII. 26.) sz. határozat 
 

Függetlenség utcai 3864/2 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé minősítése 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Függetlenség utcai 3864/2 hrsz.-ú ingatlan 
forgalomképessé minősítése” című előterjesztést.  
 

1. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező, 3864/2 hrsz.-ú, „vízmű” 
megnevezésű ingatlant forgalomképessé minősíti. 

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

egyidejűleg értesítse az ingatlanügyi hatóságot. 

 
Határid ő:  2021. december 20. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
13. sz. napirend 

 
Városgondnokság tehergépjármű bérlete 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A tehergépjármű bérletre a működéshez szükség van. Az előterjesztést a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök úr véleményét kérem. 
 
Jurinovits Miklós:  Igen, a működéshez szükség van erre és valószínűleg hatékonyabban tudják majd 
ellátni feladatukat egy új gépparkkal.  A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Városgondnokság tehergépjármű bérlete 

 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Városgondnokság tehergépkocsi bérletéről szóló 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
 intézmény 2 db tehergépkocsi NS Autóház Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 23.) 
 vállalkozástól, 36 havi időtartamra vonatkozó bérletét azzal, hogy a bérleti idő lejártát 
 követően bérbe vevő intézmény azt bérbeadó kft.-től nem vásárolhatja meg. 
 
2. Jóváhagyja továbbá a Fiat Ducato Maxi 3,5 t 2,3 Mjet 140 LE tehergépkocsi 220.000,-
 Ft/hó+áfa, azaz bruttó: 279.400,-Ft/hó, illetve a Toyota Proace City Van Short L1H1 
 1,5 D 100 LE tehergépkocsi 135.000,-Ft/hó+áfa, azaz bruttó: 171.450,-Ft/hó bérleti 
 díját. 
 



3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a szállítási határidők figyelembevételével a 
bérleti jogviszony várhatóan 2022-ben indul. 

 Az esetleges 2021. évi kiadásokat Városgondnokság intézmény kiadási megtakarításai 
 terhére köteles biztosítani. 
 
4. A 2022-2024. költségvetési években a Képviselő-testület 4.110.200,-Ft/év többlet 

 dologi előirányzatot biztosít a bérleti díj fedezetére, melyet csökkent a jelenleg használt 
Peugeot Boxer tehergépkocsi értékesítéséből befolyó bevétel. 

 A Képviselő-testület a Peugeot Boxer tehergépkocsi értékesítését jóváhagyja. 
 
5. A Képviselő-testület a 4./ ponttal összhangban utasítja a Városgondnokság intézmény 
 intézményvezetőjét a tehergépkocsi értékesítési bevételének elkülönített kezelésére. 
 
6. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a 2022-2024. évi költségvetési rendeletek 
 összeállítása során a fedezet intézményi költségvetésbe történő beépítéséről 
 gondoskodjon. 
 
Határid ő: bérletre azonnal, illetve 
  a 2022-2024. évi költségvetések tervezésekor 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Bareith Péter intézményvezető 

 
 

14. sz. napirend 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához 
történő csatlakozás 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Egy szokásos napirendről van szó, megkérem a Humán bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság álláspontját.   
 
Jégl Zoltán: Ugyan az Emberi Erőforrások Minisztériuma még a 2022. évi Bursa Hungarica 
pályázatot nem írta ki, ez még nem jelent meg, de tekintettel arra, hogy hosszú-hosszú évek óta a 
város mindig jelentkezett erre a pályázatra annak érdekében, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű 
fiatalok tanulmányait segítsük, szükséges a pályázathoz történő csatlakozás. A pályázóknak két 
lehetőség adott, van: „”A típusú és „B” típusú pályázat. Az „A” típusút azok vehetik igénybe, akik 
már felsőoktatási intézményben tanulnak és a pályázat segítségével 4.000-6.000 forint/hó támogatást 
kaphatnak a várostól, ugyanennyit még az intézménytől is, ahol tanulnak. A „B” típusút azok vehetik 
igénybe, akik felvételt nyertek már a felsőoktatási intézménybe, ők 3.000,-Ft-6.000 forint/hó 
támogatásban részesülhetnek és ugyanennyire az intézmény részéről is, ahol tanulmányaikat végzik, 
ily módon tudjuk segíteni őket. A gyakorlat az szokott lenni, hogy szeptember végéig általában 
jelezni kell a csatlakozást. Polgármester úr említette, hogy szeptember 30-án tervezünk testületi ülést 
és gondolom azért, hogy ne kelljen emiatt rendkívüli testületi ülést összehívni, a mai napon adjuk 
meg azt a lehetőséget polgármester úrnak, ahhoz, ha megjelenik ez a pályázat, akkor a nyilatkozatot 
aláírja és gondoskodjon a pályázat meghirdetéséről, a határidők betartásáról. Erről szól a két pontba 
foglalt határozati javaslat. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.   
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához 
történő csatlakozás 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozás” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat csatlakozzon a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat 

megküldéséről, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírás megjelentetéséről, a pályázati 
kiírásban szereplő határidők betartásával gondoskodjon.  

Határid ő:   a pályázati kiírásban meghatározottak szerint 
Felelős:     Polics József polgármester 

 
 
Polics József: Már elhangzott, hogy terveink szerint szeptember 30-án, utolsó csütörtöki napon lenne 
a rendes képviselő-testületi ülés. Még nem tudom, hogy a beszámolómat hogyan fogom elkészíteni, 
mert valójában tavaly november 4. óta, amikor elindult a 3. hullám azóta nem volt úgymond rendes 
képviselő-testületi ülésünk. Miután megszűnt a rendkívüli jogrendnek ez a része, azóta mindig csak 
rendkívüli testületi üléseket tartottunk.  
Jövő héten lesz a város 70. születésnapja, rendkívül sok rendezvénnyel. Reményeim szerint minden 
korosztály meg fogja találni a számítását. Külföldi delegációt a döntésünknek megfelelően nem 
hívtunk. Magánúton jönni fog a francia delegációból 2 fő, akik a Komló Eragny Egyesületnek a tagjai, 
ők jelezték érkezésüket. Nagyon sűrű a programunk, ahol együtt kell megjelennünk, mert a testület 
tartja ezeket a napokat én úgy gondolom, hogy mindenki megkapta az értesítőjét, a meghívóját. Arra 
kérek mindenkit, hogy – mivel vége van a nyárnak, reméljük, hogy tényleg nagyobb létszámban ott 
tud lenni a testület ezeken a rendezvényeken. 
 
Köszönöm szépen, hogy biztosították a mai napra a határozatképességet, mert ez fontos volt, hogy 
meg tudjuk hozni a szükséges döntéseket. 
 
Mindenkinek további szép napot jó egészséget kívánok! 
A testületi ülést 16:00 órakor bezárom. 

 
 

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


