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J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 09-i üléséről. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  

A Képviselő-testületi ülést Simon András Györgyné Tollas Tibor: Fenyők című versével és 
adventről tartott ismertetőjével nyitotta meg, majd a Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei mutatták be karácsonyi összeállításukat.  
 
Polics József polgármester az iskola növendékeinek karácsonyi műsora után megnyitotta az ülést. 
 
Polics József: Jó napot kívánok! A hit, a remény, az öröm és a szeretet jegyében 15 óra 16 perckor az 
idei idén betervezett utolsó rendes képviselő-testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy 11 fő 
van jelen a képviselő-testületből,  Gerencsér Ágnes hiányzik, ő jelezte, hogy egy picit később fog 
ideérni. A jelenlegi létszámmal is határozatképes a képviselő-testület. A jegyzőkönyv rögzítése 
gyorsírásban és diktafonon történik. Közben Gerencsér Ágnes is megérkezett, így a testület teljes 
létszámmal van jelen. Mielőtt a testületi munkát megkezdenénk egy szomorú kötelességemnek kell 
eleget tennem. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2021. október 29-én. életének 76. 
évében hosszantartó méltósággal viselt betegség után elhunyt Orbán Irén, az önkormányzat korábbi 
könyvvizsgálója. 1996 januárjától látta el az önkormányzat könyvvizsgálói feladatait, melyet 
betegsége miatt nemrég a lánya vett át. Feladatát mindvégig a legmagasabb szinten végezte, 
amelyhez példaértékű segítőkészség társult. Negyedszázadig segítette az önkormányzat munkáját. 
Nyugodjon békében. Néma felállással tisztelegjünk emlékére. Köszönöm szépen.  

Javaslom, hogy a „11.) Tájékoztatás a Komló város Sportközpont és Uszoda üzemvezetői 
álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás eredményéről” című előterjesztést 5.) számú 
napirendi pontként, míg a „20.) A komlói fűtőerőmű Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés 
módosítása” című előterjesztést 6.) számú napirendként tárgyaljuk.  
Javaslom törölni a „9.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatásra kiírt pályázati felhívás eredményhirdetése” című előterjesztést, valamint a 16.) a 
202/2021. (VII.15.) számú határozat módosítása” című előterjesztést, tekintettel arra, hogy az azok 
érdemi tárgyalásához szükséges feltételek a testületi ülést a napjáig nem teremtődtek meg. A 
meghívóban jelzettekre figyelemmel javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 23.) A 
köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat 
eredményhirdetés” című előterjesztést az önkormányzati törvény alapján zárt ülésen tárgyaljuk. Így 
kettő napirend kerül zárt ülésen tárgyalásra, a kitüntetési javaslatok és az előbb elmondott napirend.  
Először a zárt ülésről kell szavaznunk, aki a zárt üléssel egyetért, kézfeltartással jelezze. Egyhangúlag 
elfogadta a testület. Most szavazzunk a napirendi pontokról az előbb elmondott módosítások 
figyelembe vételével, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület szintén egyhangúlag 
elfogadta a módosított napirendeket. Természetesen a napirendi pontok számozása az 
elmondottaknak megfelelően értelemszerűen módosul. Az előterjesztések kiküldésre kerültek, az 
előbb említett kitüntetési javaslatokkal kapcsolatos előterjesztés kiosztásra került. 
 

1. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Alpolgármester úr és az én beszámolóm utólag került kiküldésre, a többi anyag az 
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előterjesztésekkel együtt. Van-e kérdés az előterjesztéshez kapcsolódóan? Barbarics Ildikót illeti a 
szó.  
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 
polgármesteri beszámolóban olvashattunk több egyeztetésről is a városunkat illetően. Kérem, hogy 
részletesebben tájékoztasson bennünket polgármester úr a befektetőkkel való tárgyalásokról, a 
kézilabda munkacsarnok kivitelezésével kapcsolatos egyeztetésekről, valamint a Zobák bányát érintő 
fejlesztési kérdésekről és a PTE-vel történt egyeztetésről.Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Pálfi Lászlót illeti a szó.: 
 
Pálfi László: Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr. Képviselőtársam két dolgot már említett, 
amit én is szerettem volna, a befektetőkkel való tárgyalásról és Zobák bányát érintő kérdésekről, 
hiszen Zobák mint településrész hozzám tartozik, tehát én is szeretném megtudni, hogy ott milyen 
fejlesztések fognak majd az elkövetkező időben történni. Több fordulóban egyeztetett az 
önkormányzati támogatások ügyében a Belügyminisztériumban és a Pénzügyminisztériumban, erről 
szeretnék még tájékoztatást kapni. Köszönöm szépen.  
 
Polics József: Köszönöm szépen! Akkor elkezdem megadni a feltett kérdésekre a választ. A 
befektetői kérdések egyik része a másik kérdéssel, Zobákkal is összefügg. De zömében a most 
megújuló és zöld energiához kapcsolódó kérdésekről folytak az egyeztetések és még folynak most is.  
Újabb pályázati lehetőségek nyílnak meg a napenergia, illetve más energiák zöldenergiák 
vonatkozásában. Ilyen irányú befektetőkkel történtek az egyeztetések. Ezen kívül ma már 
elmondhatjuk, hogy a Nagyrét utcában elkelt minden telkünk, ott is egy telek volt vissza, amely a 
liciteljáráson nem kelt el és a Pénzügyi Bizottság a befektető igényt a rendeletünk szerint támogatta is, 
hogy licit után az első bejövő igény kerüljön értékesítésre. Ezáltal a Nagyrét utcában az összes 
ingatlan elkelt. A beruházási oldal még egyelőre a Mecsekfalui út felőli oldalon látványos. A többi 
oldalon még nem kezdődtek meg annak ellenére, hogy az első liciteken túl vagyunk már június óta. 
Ma kimentem, hogy megnézem, hogy mi van ott, megnyugodtam egy picit, hogy már legalább az 
egyik szakaszon a betonalap elkészült, mivel ott sok terv befektető jelent meg, és ennek a területnek, 
a rézsű oldalnak a stabilitása még a befektetői szándékokat is sajnos befolyásolja. 
A kézilabda munkacsarnok és a kézilabda munkacsarnok kivitelezése elkezdődött, ebben az őrült 
időben megy a az alapozás, holott a munkaterületet szeptember 1-jén adtuk át. Nagyon sokáig nem 
indult el az építkezés itt, ezért is írtam többszöri noszogatás, hajtás kellett ahhoz, hogy megkezdődjön 
a munka. Pesten voltam, amikor jött a telefon, hogy jól haladunk az alapozással, de elkaptunk egy 
vízvezetéket. A vízvezeték, ami a mi terveink szerint a járdában van, az belül van az udvaron. Ez egy 
ellátó vezeték, egy 80 méteren ki kell váltani.  A kézilabda munkacsarnok egyéb dolgaiban 
próbáltam közvetíteni abban, hogy a nem komlói vállalkozónál, generálkivitelezőnél minél több 
komlói vállalkozó tudjon alvállalkozásban dolgozni. Erre vonatkozóan volt egy kör megkeresés a 
teljes szóba jöhető vállalkozói körrel; és volt egy párbeszéd őket összehoztam a generált kivitelezővel. 
Az már nem rajtam múlik, hogy ebből lesz-e üzlet vagy lesz ez szerződéskötés. Az már az előkészítő 
munkánál is látszik, hogy egy-két helyen komlói vagy Komló környéki vállalkozással kötöttek 
alvállalkozói szerződést. Bízom abban, hogy minél többen fognak ezáltal is munkához jutni. A 
beruházás állami beruházásban valósul meg, majdnem1,5 milliárd az összes beruházási költség, ami 
mindent tartalmaz, tehát az utolsó szögtől a bútorokig mindent. Állami üzemeltetésben is fog 
megvalósulni, a befejezési határideje 2023 tavasza.  
A legizgalmasabb kérdés most napjainkban az elindított és sínen lévő munkákhoz képest Zobák. 
Tehát a zobáki vonatkozásban ott több lábon megy megyünk előre. Az a lába, amely a zóna 
programhoz kapcsolódó ingatlanvásárlást tartalmazza, abban még kormányzati döntés nem született. 
Várom, hogy legyen. Többféle egyeztetés volt ebben és kormányzati szinten, nincs még egy végleges 
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állapot. Ennek ellenére nekünk van egy együttműködési megállapodásunk az MVM Zrt. vel, amit 
valamikor nyáron fogadott el a Képviselő-testület. Az MVM és a Pécsi Tudományegyetem egy 
konzorciumi partnerségben dolgozik ezen a zobáki egyik befektetői lábon. A másik befektetői láb 
pedig egy gumiabroncs feldolgozó üzem, amellyel szintén folyamatosak az egyeztetések és a 
tárgyalások. A Pécsi Tudomány Egyetemnél egy zöld hidrogén előállításával kapcsolatos projektre 
fut az MVM-el közösen, amelyben már együttműködő partnerként a Fűtőerőmű Zrt. is be van vonva. 
Itt vezérigazgató úr lett még bekapcsolva az egyeztetésekbe és nekem a múltkori tárgyaláson az 
hangzott el, hogy még decemberben lesz egy következő forduló, amikor a technológiához és a 
befektetőhöz kapcsolódó rész az tisztulni kezd.  Reményeim szerint az ingatlannal kapcsolatos 
dolgok is a végén záródni fognak. Eléggé érdekes felhasználási terület jött elő az utolsó egyeztetésen 
Amikor eljutunk abba a fázisba, amikor már ez a kérdés is konkrétabb és kézzelfoghatóbb lesz a 
technológiát és a felhasználást illetően, akkor erről egy önálló napirendi pontban fogok előterjesztést 
készíteni a Képviselő-testületnek.  
A többletforrások és a az önkormányzati támogatások ügye olyan, hogy szinte nincs nap, nincs hét 
amikor ezekben ne kellene egyeztetni, ne kellene telefonon vagy Pesten személyesen tárgyalni. Egy 
picit mindegyiknek nagyobb az időigénye, mint amit az én fordulatom megkívánna, de hála isten van 
ma is olyan napirendi pontunk, ahol a ezeknek a tárgyalásoknak az eredményéről tudok beszámolni. 
Az egyik lába többletforrás, a másik láb pedig ezekhez a beruházásokhoz kapcsolódó 
miniszterelnökségi közbeszerzési szerződésmódosítási jóváhagyások. Ezek a nehezebb lábak és 
nagyobb türelmet és megértést kívánnak mindenkitől. Jelenleg, ami már miniszteri szinten van, az a 
Barna I-nek a többlettámogatási igénye, ami már mondhatom, hogy jól áll. Akkor fog jól állni, ha 
ugyanígy leszünk, mint ahogy most a buszpályaudvar dolga. Napirenden szerepel a testület előtt és 
vissza van még a CLLD-hez kapcsolódó többletforrás igénye.  Még az energetika II is belejön, nem 
mint többletforrásigény, hanem mint szerződés módosítás és ezekkel kapcsolatban történnek 
folyamatosan az egyeztetések. A Belügyminisztérium, Pénzügyminisztérium, Miniszterelnökség ez a 
főcsapás irány a mostani időszakban. Mondhatom, hogy ez most elég intenzíven folyik szinte az 
elmúlt fél év alatt. Azt hiszem, hogy ez a négy kérdés volt, mind a négyre válaszoltam. Köszönöm 
szépen!  
További véleménynyilvánítás igény a beszámolóval kapcsolatban van-e? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

260/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Beszámoló a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok 
munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat 
tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá: 

−  a pályázatról való tájékoztatást, 

−  a beszámolót a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról, 
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−  a tájékoztatást önkormányzatok működését érintő egyes jogszabályváltozásokról és a 

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

 
3. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a 
nyilvántartáson vezettesse át. 
 

2. sz. napirend 
 
2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Kalocsai-Tompa Eszter sajnálatos esemény miatt nem tud itt lenni a mai 
képviselő-testületi ülésen, de a költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó könyvvizsgálói 
jelentést mindenki megkapta, bizottságok is látták, ez alapján tárgyalták. Van egy-kettő sajtóhiba az 
előterjesztésben, ezeket előterjesztői jogon módosítani szeretném és elfogadásra javaslom.  
A rendelet-tervezet bevezető részében elírásra került kettő jogszabályi hivatkozás, melyek helyesen a 
következők: az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34 §, valamint az egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről , szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) 
pontja.  Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, továbbá a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény? Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani, 
hozzászólni? Dr. Barbarics Ildikót illeti a szó.  
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Azt gondolom 
elég fajsúlyos anyaggal állunk szemben, és köszönjük és irodavezető úrnak, hogy a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság ülésén kellően részletes tájékoztatást tartott; és szóban is részletezte 
számunkra ezt az anyagot. Az előterjesztés a rendeletmódosítás mellett a korábbi évekhez képest is 
megszokott költségvetési koncepciót tartalmaz a jövőt tekintve. Ez azért is fontos, mert számos 
nehézséggel nézünk szembe és muszáj nagyon szigorú szabályok szerint haladnunk a költségvetést 
illetően, hiszen ahogy majd az elkövetkezendő napirendi pontok is mutatják több olyan beruházásunk 
is van, ahol többlet, illetve kiegészítő támogatásokra van szükség. Az ezek iránti igények még 
folyamatban vannak, jelenleg még nem állnak a rendelkezésünkre. Az anyag tartalmazza azt is, hogy 
az Országgyűlés a költségvetésről korábban döntött, azonban annak újabb áttekintése, korrekciója 
nem történt meg. Viszont tudjuk azt, hogy számos esetben jelentős változásokkal fog szembenézni az 
önkormányzat, aminek a költségvetésünkre ható változásait több bizonytalanságot is eredményeznek. 
Ezekre nem is szeretnék részletesen kitérni, hiszen nagyon részletesen és alaposan tartalmazza a 
költségvetési koncepció, illetve a határozati javaslat számos pontja is. Ebben már szerepel az, hogy 
nemcsak 2022-re, hanem adott esetben 2023-ra is előre kell néznünk és terveznünk kell a 
beruházások kapcsán. A tartalék képzésekre vonatkozóan is számos részletes szabályozást, illetve 
szükség esetén azok felhasználására vonatkozó előírásokat is tartalmaz. Nagyon meghatározóak azok 
a futó beruházások, amelyek az elmúlt időszakban jelentkező igen komoly változások kapcsán 
jelentős többlet igényt jeleztek már most. Ezeket valamilyen szinten kezelni kell és elsősorban az 
igényünk az, hogy megkapjuk mindazokat a többlet támogatásokat, amik ezeknek a befejezéséhez 
szükségesek. A KÖT-frakció ugyan korábban már jelezte, hogy mindezek a többletpénzek azért 
számos helyről hiányoznának hogyha adott esetben hitelfelvételre vagy bármilyen más megvonásra 
kerülne sor.  Eddig sem történt semmilyen beruházásnak az elhalasztása vagy megakadályozása a 
jelentős igényű többletköltségek vonatkozásában, de ahogy már korábban is jeleztük nagyon 
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fontosnak tartjuk, azon túl, hogy a város komplexét tekintő beruházásokat továbbra is segítsük és 
támogassuk, segíteni a területeken folyó munkákat, amik egészen porszemnyiek, szinte azokhoz 
képest, amik egyébként most futnak a városban. Ezzel kapcsolatosan is egyeztettünk a pénzügyi iroda 
vezetőjével, mert szeretnénk mindenképpen ott is egy biztosabb alapot képezni, annak érdekében, 
hogy a területen a lakossági igények kapcsán, illetve a Városgondnoksággal egyeztetve felmerülő 
problémák megoldásra kerüljenek. E vonatkozásban a 2022-es költségvetés tárgyalásakor még több 
ötletet is várunk, illetve javaslatot fogunk tenni a területeket illető költségek, adott esetben 
beruházások, illetve kisebb jellegű fejlesztések megoldása érdekében. A KÖT-frakció az 
előterjesztést támogatja. Köszönöm.  
 
Polics József: Jurinovits Miklósé a szó. 
 
Jurinovits Miklós: A bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki véleményt nyilvánítani, hozzászólni? Ilyet 
nem látok. Akkor egy-két reakció, illetve az én véleményem a 2021 évi költségvetéshez. Valójában, 
amit most kezelni kell összeget, itt van a csomó határozati javaslat, intézkedési javaslat, 
végrendeletnek is lehet nevezni, az egy 704 millió forint a tavalyi 715 millió forinttal szemben, tehát 
mondhatjuk, hogy ez a számháború az elmúlt évihez hasonló nagyságrendű. A megoldás 
véleményem szerint egy picit nehezebb és kihatással lesz a 2022-es költségvetésünkre is. Sajnos nem 
tudtunk azokhoz az apró darabokból összeálló beruházásokhoz hitelt felvenni, amelyek jelentkeztek. 
Ezeket mind saját költségvetésből kellett megoldanunk, mert nem hitelképes beruházási összegekről 
beszélünk, és ez csökkenti az egyéb területeken szóba jöhető mozgás terünket. Ennek éppen az is lesz 
az eredménye, hogy a hitelállományunk változatlan lesz az elmúlt évek évekhez képest. Ezt a 
nagynak tűnő számot első körben úgymond könnyebb a 100 milliós tételekkel lefaragni, hisz az egyik 
legnagyobb tétel benne. és amire számítunk is az a rendkívüli önkormányzati támogatás, amely még 
nem érkezett meg Mikulás napra, pedig nagyon vártam. Remélem még a hit, a remény, az öröm 
gyertyájának meggyújtása után csak-csak megjön már. A mai információ alapján, csak annyi 
akadálya van, hogy aláírásra vár. Erre a kollégáknak csak annyit mondok, hogy azt mondtam, hogy 
hát talán úgy megy, mint a Volánnál. Ott nagyon sokára lehet aláírást szerezni, de azt mondom, hogy 
itt is akkor van a vége, amikor megjelent a Magyar Közlönyben. Az, ami az előterjesztésben is benne 
van az a 195 millió forintos Volán és a 8 millió forintos orvosi ügyeletnek a dolga, tehát ezzel a 203 
millió forintos támogatással már lehet csökkenteni ezt a számháborút.  Majd a jövő év eleji 
beszámolónál tudom pontosítani a végleges számot, ahogy meg fog jelenni a közlönyben. A többi 
tétel az elsődlegesen a kiadási megtakarításokkal próbáljuk ellensúlyozni, itt erre vonatkozóan az 
utolsó forintig az összes költségvetési tételen végig menve megvan az a forgatókönyvünk, amely 
alapján a 2021-es költségvetési évet számszaki szempontból tudjuk jól zárni. Azt tudni kell, és benne 
van az anyagban is, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnak a 100 millió forintos nagyságrendű 
alulfinanszírozásával működünk. jelenleg is és próbáltunk és köszönöm az intézményeknek, 
mindenkinek, próbáltunk a legtakarékosabb gazdálkodással működni az év folyamán annak 
érdekében, hogy az év végén ne kelljen radikális zárolási feladatokat végre hajtanunk. A fel nem 
használt, de tartalékoknak nevezett dolgokat viszont zárulni fogjuk és így a határozati javaslatban 
különböző variációként szereplő intézkedési tervek figyelembe vételével bízunk abban, hogy nem 
nagyon sok kifizetetlen számlát kell átvinnünk a 2022-es esztendőre. Azok a kormányzati 
intézkedések, amelyek befolyásolják az önkormányzat költségvetését még a az első negyedévben 
úgymond kezelésre kerültek az elmúlt évek során. A Belügyminisztériummal történt egyeztetés 
alapján ezek jövőre sem lesznek másképp, legyen ez a minimálbérrel összefüggő többlet támogatási 
igények, legyen a különböző ágazatokhoz kapcsolódó bérfejlesztések kiegészítő támogatásán át. 
Ezeket reményeim szerint úgy, ahogy eddig is volt, amíg a jövő évi költségvetésünk összeáll,első 
fordulós tárgyalása megtörténik, addig ezek a központi korrekciók birtokába fogunk kerülni. Nagyon 
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szívesen csinálok kimutatást, de fejben is elég jól fejben tartom azt a számháborúözönt, amik a 
különböző beruházások önkormányzati forrásigényéhez tartoznak. Azok azért nagyon jó arányok. Ha 
most a legfrissebbel, az autóbusz pályaudvar, az autóbusz pályaudvarhoz a vége nálam 
923.416.613,-forint lesz, ha a kétoldali kijelző is megjelenik. Az önkormányzat az Ázsia Center előtti 
járda építést finanszírozta. A Volánnak is benne van a 170 milliója, bruttó számokról beszélek, de így 
is úgy gondolom az arányok nem rosszak. Nyugodtan mondhatom a Barna I-et vagy bárrmelyiket és 
ha az összes 12 éves időtartamot összeadom, akkor sem rosszak ezek a számok. Ha a mostani 
költségvetést nézzük, amikor a beruházási hiánynál a hitelfelvételi limithatárok korlátjait nézzük 
soha nem jutottunk el oda, és ha az utóbbi két évet nézzük, nem vettünk fel hitelt. Sajnos hogy a kis 
Barna I. 20 millió, 10 millió,  fürdőépület 50 millió, azokat nem tudtuk hitellel kiváltani, mert egy 10 
éves futamidőt könnyebben kezelünk, mint egy direkt guruló forintot és emiatt mondom, hogy 
nehezebb lesz a 2022-es költségvetésünk, mint bármelyik volt az utóbbi 12 évben. Pont ezen dolgok 
miatt, mert ezekre bármennyire fura áldozni kell. Az egyéb dolgainkat sor és a beruházási fogjuk soha 
megoldani 100%-ban és minden elégedettségi és szinten ugyanúgy az egyéb lakossági igényeket se 
fogjuk tudni 100%-ban kezelni, akármennyire próbálkozunk ezzel, hogy megoldjunk minden ilyen 
Városfejlesztési, illetve egyedi lakossági problémát. Amiről nem szóltam még, de  nagyon fontos 
volt ebben az évben az a többlet adóbevétel. Itt meg kell köszönni a vállalkozóknak, az embereknek 
azt a együttgondolkodást, amit az adófizetések terén ebben a nehéz időszakban tettek, úgyhogy az 
adóbevételünk növekedett nem kis mértékben. Ha szumma számot nézem 169 vagy e környékire 
emlékszem, és ez úgy gondolom, hogy az egyik legerősebb eszköz, ami most a 2021-es 
költségvetésünket rendbe teszi. Köszönet az adóiroda dolgozóinak, köszönet a lakosságnak és 
köszönet a vállalkozóknak. Reményeink szerint így megyünk tovább a 2022-es esztendőben, de most 
a 2021-es költségvetési rendelet módosítása a napirend, amelyben benne foglaltatik, ahogy el is 
hangzott egy 2022-re vonatkozó koncepció. 
 
Más kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

261/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
 
A képviselő testület - a polgármester előterjesztésében,  a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági; a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottságok és a könyvvizsgáló véleményének a figyelembevételével - a 
2021. évi költségvetési rendelet módosításáról és a 2022. évi költségvetési koncepcióról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

I. 
 
1. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 7. § (18) 

bekezdésében foglalt felhatalmazással összhangban az alábbi saját hatáskörű 
rendeletmódosításokat hajtsa végre: 

 
A./ Amennyiben a kiegészítő működési  támogatási  kérelem  teljes  összegben jóváhagyásra  

kerül, úgy a bevételi előirányzatokhoz   képest  elért  többletbevétel,  a  fejlesztési mérleg  
kiadásainak előirányzat-maradvány  zárolása,  valamint  az  önkormányzat  dologi  
jellegű és tartalék előirányzatainak  zárolásán  alapuló  –  a szükséges  mértékű  
adóbevételi  összeg  működésből  fejlesztésbe  történő átcsoportosítását is magában 
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foglaló – előirányzatok  átcsoportosítására a  jelen  rendeletmódosításban nem rendezett 
hiány kezelésére kerül sor. 

 
B./ Amennyiben   nem  kerül  jóváhagyásra,   illetve  leutalásra  önkormányzatunk  

részére a  kért  kiegészítő  működési  támogatás,  úgy  az  A./ pontban felsorolt 
intézkedéseken  felül a  peres ügyek céltartalék zárolására kerül sor. Az e felett kieső 
támogatási bevétellel egyező összegű  működési  céltartalék  zárolásra kerül.  

 
C./ Amennyiben  a  költségvetésben  szereplő  összegnél  alacsonyabb  összegű  kiegészítő  

működési  támogatás  kerül  jóváhagyásra  és  leutalásra,  úgy annak felhasználására  a  
támogatói  okiratban  foglalt  célok  betartásával   kerülhet  sor.  A különbözet  
rendezése   érdekében  az  A./ pontban  foglalt  intézkedéseken  túlmenően  a  B./  
pont  szerinti   intézkedések  részleges  végrehajtására kerül sor.  Ennek  megfelelően  a  
peres  ügyek  céltartalék  terhére az  eredeti célnak  megfelelő,  de csökkentett  összeg 
kerülhet  kifizetésre. 

 
D./ Az önkormányzati kiegészítő működési támogatás jogcímen orvosi ügyelet finanszírozás 

kapcsán elnyert összeg Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére történő 
átutalásáról gondoskodni kell, míg az abból visszatérített összeget  költségvetési bevételként 
kell figyelembe venni.  

 
 
2. Az 1./ pontban szereplő intézkedések nem veszélyeztethetik a személyi jellegű juttatások 

kifizetését, illetve  az intézmények  folyamatos működését, de szükség esetén a közös 
önkormányzati hivatal esetleges feladattal nem terhelt előirányzat maradványainak hiány 
kezeléséhez szükséges mértékű zárolására, illetve az intézmények alulfinanszírozásának 
elrendelésére kerül sor.  

 A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (19) bekezdés a.), e.) pontjai szerinti 
felfüggesztést fenntartja. Amennyiben a költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez 
szükséges, úgy felhatalmazza a polgármestert a szükséges mértékű zárolás elrendelésére.  

 
3. Amennyiben az 1. és 2. sz. határozati pont végrehajtását követően átcsoportosítható 

előirányzat és likvid fedezet áll rendelkezésre, úgy annak a terhére elsődlegesen a hiány 
rendezésére felhasznált tartalékok visszapótlására kerül sor. Ezen tartalékok összege a 2021. 
évi eredeti előirányzatot meghaladja, úgy arányosan sor kerülhet a 2./ pontban jelzett 
intézményi felfüggesztés, illetve zárolás részbeni vagy teljes feloldására és finanszírozására.  

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az I./ pontban foglaltak végrehajtásáról az 

átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztató keretében számoljon be.  
 

II. 
 

1. A 2022. évi költségvetési rendelet tervezési munkáinak megalapozása érdekében utasítja a 
jegyzőt, illetve az érintett intézményvezetőket a költségvetés bázis szemléletű tervezésére. 

 
2. A., A személyi jellegű juttatások és járulékok tervezése során a helyi döntéseken és 

jogszabályi változásokon alapuló szerkezeti változásokat és szintrehozásokat át kell vezetni, 
különös tekintettel az ágazati bérfejlesztések, a minimálbér és a garantált bérminimum, 
valamint a szociális hozzájárulási adó változására. 
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B., Az ágazati bérfejlesztésből nem részesülő munkavállalók bérének 10 %-os 
felzárkóztatása, a munkavállalók megtartása és az üres álláshelyek feltöltése érdekében 
többlet forrást kell biztosítani az érintett intézmények részére. A cafeteria juttatások előző évi 
szinten adó és járulék teherrel növelten tervezhetőek be. 
 
C., Függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum változásától és annak 
finanszírozásától a fent említett munkavállalói kör esetében az őket foglalkoztató 
intézmények költségvetésében minimum a nem finanszírozott hányadnak megfelelő összegű 
támogatást továbbra is biztosítani kell, hogy a megemelt garantált bérminimum és minimálbér 
feletti differenciálás lehetősége fennmaradjon. 
 
D., A köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítom meg 2022. évre. 
 
E, A Városgondnokság költségvetésében szerkezeti változásként 10.000.000,-Ft többlet 
előirányzat tervezhető be a zöldfelület gazdálkodási feladatok kapcsán.  
 
Fentiek figyelembevételével a költségvetés I. fordulós tárgyalása során kell javaslatot tenni a 
probléma kezelésére. 
 

3. A dologi jellegű kiadások terén az egyedi döntéseken alapuló változásokat át kell vezetni, az e 
feletti egyszeri és folyamatos igényeket a költségvetés első fordulós tárgyalása során be kell 
mutatni. 

 
4. A fejlesztési kiadásokat elemi szintről kell megtervezni a korábbi éveknek megfelelő 

elfogadott és szerződéssel lekötött, elfogadott és egyéb igény bontásban. Ki kell mutatni a 
tervezés során az egyes fejlesztések tárgy évi kiadásaival szemben a kapcsolódó tárgy évi 
bevételt és a fejlesztéshez kapcsolódóan  maradványban áthozott tárgy évben felhasználandó 
fedezetet. 

 
5. A társult formában ellátott feladatokhoz kapcsolódó tételeket a társulási tanács döntéseinek, 

illetve a lehívható állami támogatásoknak az ismeretében kell betervezni. A 2022. évi 
költségvetési rendelet összeállítása során a KKTÖT által benyújtott igény alapján az orvosi 
ügyeleti ellátás tekintetében a 2022. január 1-től 2022. március 31. időszakra vonatkozóan 
Komló Város Önkormányzata részéről biztosított fedezetként a jelenleg hatályos havi 
összeget kell  beépíteni a költségvetés tervezetbe. A 2022. évi költségvetés I. fordulós 
tárgyalása során külön előterjesztésben javaslatot kell tenni az orvosi ügyeleti ellátás módjára 
és finanszírozására vonatkozóan.  

 
6. Az első fordulós tervezetben a működési pénzeszköz átadásokat a 2021. évi terv szinten kell 

szerepeltetni azzal, hogy az esetleges szerkezeti változásokat, többletigényeket be kell 
mutatni. 
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7. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan gondoskodni kell a céltartalékok betervezéséről, 
különös tekintettel a peres ügyekre és a pályázatokra. Meg kell vizsgálni a HIPA kapcsán egy 
adó visszafizetési céltartalék beépítését az első fordulós tárgyalás során.  

 
8. Működési mérlegben hiány nem tervezhető, a rendelkezésre álló bevételek és kiadások 

különbözete közötti negatív egyenleg esetén, azzal egyező összegű rendkívüli önkormányzati 
működési támogatási igényt kell betervezni. 

 
9. Amennyiben a 8. pont szerinti tervezésre kerül sor, úgy a költségvetés tervezését alá kell 

rendelni a rendkívüli önkormányzati működési támogatás feltételeinek. 

 
10.  A fejlesztési mérleg hiánya nem haladhatja meg önkormányzatunk kötelezettségvállalási 

limitjét. 

 
 

III. 
 
1. A 2021. év zárása során az elszámolási kötöttségek figyelembevételével törekedni kell az 

áthúzódó saját forrás terhére biztosított pályázati önerők maradványként történő átvitelére a 
2022. évi fejlesztések megalapozása érdekében. 

 
2. Azon projektek esetében ahol a tárgy évi teljesülés nagyobb mint az eredetileg tervezett, ott a 

többlet kiadás fedezetét  a 2022. évre átviendő pályázati tartalék terhére részben, vagy 
egészében biztosítani kell az előirányzat-változások visszamenőleges átvezetése mellett. 

 
3. A 2022. évi költségvetés összeállítása során a részönkormányzati fenntartásban lévő 

ingatlanok felújítására minimum 2 MFt-ot be kell tervezni azzal, hogy a két forduló között ezt 
csökkenti a Kisbattyáni kamerarendszer kiépítésének költségvetésére jóváhagyott összeg, 
mely a költségvetésben külön soron tervezendő. A fennmaradó összeg az előző évi 
megoszlási arányok figyelembevételével Mecsekjánosi és Mecsekfalui Részönkormányzatok 
kezelésében lévő ingatlan felújítására használható fel.  

 
4. Egy, a jelenlegitől független az illegális hulladéklerakás problémáját is kezelő városi 

kamerarendszer kiépítése érdekében a költségvetés tervezetében 5 MFt beruházási 
előirányzatot kell elkülöníteni.  

 
 

Határid ő: 2021. december 31. a tárgyévi költségvetés érintő intézkedésekre 
2022. március 10. a beszámolásra, visszamenőleges módosításra és a 2022. évi 
költségvetés tervezésére 

Felelős: Polics József polgármester 
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  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület minősített 
többséggel, 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021 (XII.10.) 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. § 

(1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

(A város 2021. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek 
mellett:) 
„a) bevétel főösszege: 10.621.570.350 Ft 
b) kiadás főösszege: 10.891.421.331 Ft 
c) hitelfelvétel (hiány): 269.850.981 Ft” 

(2) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

(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: 6.101.672.467 Ft 
b) kiadás főösszege: 6.371.523.448 Ft 
c) hitelfelvétel (hiány): 269.850.981 Ft” 

(3) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
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(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek 
mellett:) 
„a) bevétel főösszege: 4.519.897.883 Ft 
b) kiadás főösszege: 4.519.897.883 Ft” 

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

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:) 
„a) személyi jellegű kiadások: 1.575.701.867 Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok: 252.240.019 Ft 
c) dologi jellegű kiadások: 1.362.523.492 Ft 
d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 6.341.523.448 Ft” 

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

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:) 
„ f) egyéb kiadások: 1.359.432.505 Ft” 

(6) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 269.850.981 Ft összegű fejlesztési hitel biztosítja, 
mely előzetes kormányzati engedéllyel vehető fel. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel 
kerül ellensúlyozásra. A 433.594.815 Ft többlettámogatás a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatása jogcímén nyerhető el. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési 
kötelezettségeinek fedezetére 17.371.500 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett 
dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete 
az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.” 

2. § 

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

„(1) A költségvetés tartaléka 199.065.710 Ft-, melyből: 
a) működési általános tartalék: 0 Ft 
b) működési tartalék: 199.065.710 Ft, ebből EU-s pályázatok kapcsán 2022-re átviendő 

maradvány: 3.602.958 Ft 

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 785.009 Ft tartalék előirányzat felhasználására a 
polgármester jogosult.” 

3. § 
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(1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 5.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 5.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 7.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 7.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 



13 

(18) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 
9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2021. december 9. 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző       polgármester 
 

3. sz. napirend 
 
Az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ezt a napirendi pontot is két bizottság tárgyalta a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, mindkettő elfogadásra javasolja. 
Az anyakönyvvezetői csapat az, akik covid ide, covid oda nem számított, hogy mi van ők voltak azok, 
akik „nyomták a partfalat”, Végeztünk egy felmérést a környező települések, hasonló nagyságú 
települések irodavezetőitől megkaptam az erre vonatkozó díjazásukat, ennek figyelembevételével 
tettünk javaslatot a rendelet módosítására- Van-e frakció vélemény, kérdés? Kíván-e valaki 
véleményt nyilvánítani hozzászólni?  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 10.) önkormányzati 
rendelete 

a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői szolgáltatások feltételeiről 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Hivatali helyiség: Komló, Városház tér 3. szám alatt a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

által használt épületrészek. 
2. Hivatali munkaid ő: a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában és Ügyrendjében foglalt munkaidő. 

2. § 

(1) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn vagy hivatali 
helyiségen kívül, munkanapon 19 óráig, továbbá szombaton 8 és 19 óra között engedélyezhető. 

(2) Névadó- és házassági évforduló ünnepség kizárólag hivatali munkaidőn kívül, munkanapon 19 
óráig, továbbá szombaton 8 és 19 óra között tartható. 

3. § 

A 2. §-ban felsorolt eseményekért, és a kapcsolódó szolgáltatásokért az 1. melléklet, 1. pontjában 
meghatározott díjakat kell fizetni. 

4. § 

(1) Az anyakönyvvezetőt havonta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire 
vonatkozó illetményalap 60 %-ának megfelelő összegű adóköteles költségtérítés illeti meg, amelyet 
minden hónap 10. napjáig kell kifizetni a részére. 

(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködéséért - választása szerint - 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett 15.000,- Ft 
adóköteles díjazás illeti meg, amelyet havonta utólag minden hónap 10. napjáig kell kifizetni. 

(3) A 2. §-ban felsorolt eseményeken közreműködőket az 1. melléklet 2. pontjában foglalt megbízási 
díj illeti meg, amelyet havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell kifizetni. 

5. § 

Hatályát veszti a hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvvezetői és egyéb 
többletszolgáltatások feltételeiről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 
(V.26..) önkormányzati rendelete. 

6. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet 

1. Ügyfelek által fizetendő díjak 

(az összegek a 27 %-os áfát tartalmazzák) 

1.1. Anyakönyvvezető közreműködési díja 9.260,- Ft 

1.2. Gépi zeneszolgáltatás 2.250,- Ft 

1.3. Pezsgős koccintás 1.985,- Ft 

1.4. Emléklapok 530-3.050,- Ft 

2. Közreműködők megbízási díjai 

2.1. Gépi zeneszolgáltatás 4.000,- Ft/esemény 

2.2. Pezsgő felszolgálás 2.500,- Ft/esemény 

2.3. Terem előkészítése, portaszolgálat, takarítás 4.000,- Ft/esemény
 

4. sz. napirend 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi autóbusz-közlekedési díjak 
megállapításáról szóló 10/1991. (V.2.) rendeletének hatályon kívül helyezése, és a díjak 
határozatban történő meghatározása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ezt az előterjesztést is a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság és a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Frakció vélemény van-e 
kíván-e valaki kérdezni hozzászólni?  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

262/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi autóbusz-közlekedési díjak 
megállapításáról szóló 10/1991. (V. 2.) rendeletének hatályon kívül helyezése, és a díjak 

határozatban történő meghatározása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a 
„Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi autóbusz-közlekedési díjak 
megállapításáról szóló 10/1991. (V. 2.) rendeletének hatályon kívül helyezése, és a díjak 
határozatban történő meghatározása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
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1. A Képviselő-testület a személyszállításra vonatkozó új közszolgáltatási szerződés testület 
általi jóváhagyásáig terjedő időszakra és hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg a 
személyszállítási díjakat:  

1.1.Menetjegy árak: 
1.1.1. Az egyvonalas menetjegy ára: 193,- Ft.  
1.1.2. A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbuszjáratokon a 

menetjegy ára 193,- Ft, ha a járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg. Ha a járat 
útvonala az 5 km-t meghaladja, a viteldíj 2x193,- Ft. 

1.1.3. Valamennyi "M" jelzésű vonalon a szakaszhatárt átlépő utazásra 2 db 193,-Ft-os 
érvényesített menetjegy, illetve összvonalas vagy tanuló/nyugdíjas bérletjegyek 
használhatók. A szakaszhatár: Mikszáth Kálmán utca. 

1.1.4. A helyi járatú autóbuszokon a gépjármű vezetőjénél vásárolt egyvonalas 
menetjegy ára: 205,- Ft. 

 
1.2.Bérlet árak: 

1.2.1. Az egyvonalas arcképes havi bérletjegy ára: 3.150,- Ft 

1.2.2. Az egyvonalas arcképes II. félhavi (16-án 0 órától érvényes) bérletjegy ára: 
2.126,- Ft 

1.2.3. Az összvonalas arcképes havi bérletjegy ára: 4.245,- Ft 

1.2.4. Az összvonalas arcképes II. félhavi (16-án 0 órától érvényes) bérletjegy ára: 
2.796,- Ft 

1.2.5. A tanuló/nyugdíjas összvonalas bérletjegy ára: 1.449,- Ft 

 
Az 1.2. pontban megjelölt arcképes havi bérletjegyek háromszoros áráért negyedéves 
bérletjegyek is válthatók. 

 
2. A kutyaszállítás díja - kivéve a vakvezető és a nyomozóebeket - azonos az érvényes vonaljegy 

árával. 

 
3. A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem 

haladó 1 személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézi poggyászt, illetve 1 
db ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. 

 
4. A bérletjegyek a naptári hónap (negyedév) első napjának 0 órájától, tárgyidőszakot (negyedévet) 

követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek. 

A bérlet érvényesség kezdete előtti teljesárú, illetve a tárgyhó 15-ig történő 50 %-os 
visszaváltásának kezelési díja: 115.-Ft. 
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A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt, valamint az elrontott vagy 
megrongálódott bérlet kicserélésének díja 115.-Ft. 
 

5. Pótdíjak:  

5.1.   A viteldíjon felül 2.240.-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki: 

- csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz a járműre, 
- ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász, illetve élőállat az utasteret 
szennyezi. 
 

5.2.  A viteldíjon felül 5.620.- Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki: 
- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, illetve 
valamely kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, 
- olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával, 
olvashatóan rávezetve, 
- kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít, 
- hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik az utazást, illetve 
valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe. 

 
5.3. Amennyiben az utas a pótdíjat az ellenőrzés alkalmával a helyszínen kifizeti, úgy a 

pótdíj mértéke 2.240.- Ft. 

 
5.4. Aki az utazás során az utazáskor érvényes bérletét felmutatni nem tudja, azonban a 

társaság irodájában azt felmutatja 48 órán belül, 330.- Ft bérletbemutatási díj 
ellenében mentesül a pótdíj fizetése alól. 

 
5.5. További 3.330.-Ft pótdíjat köteles fizetni az 5.1. és 5.2. alpontban meghatározott 

pótdíjon felül az, aki tartozását 8 napon belül nem egyenlíti ki. 

 
6. Az újonnan megkötendő közszolgáltatási szerződésben az e határozatban rögzített díjakat kell 

alkalmazni. 

7. E határozatban megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 
Határid ő:  2021. január 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Polics József: Mindenkit szeretnék megnyugtatni ez egy jogtechnikai eszköz, így a határozattal 
kerülünk a normál jogrendbe, de a díjak az egyéb szolgáltatási árak változatlanul érvényesek, tehát 
nincs díjmódosításról szó a rendeletben.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület minősített 
többséggel egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:  
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Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 10.) önkormányzati 
rendelete 

a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló 10/1991. (V. 2.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. 
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL című 
10/1991. (V. 2.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Az 1. § 2021. december 11-én lép hatályba. 
 

5. sz. napirend 
 
Tájékoztatás a Komló Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) álláshelyének 
betöltésére vonatkozó pályázati kiírás eredményéről 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Mayerhoff Attilát, az igazgatóság elnökét. Az előterjesztést a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Humán bizottság tárgyalta és mindkét bizottság 
elfogadásra javasolja. Tekintettel arra, hogy a munkaszerződés már aláírásra került a felek között így 
előterjesztői jogon az alábbi módosítással javaslom elfogadni az előterjesztést,  a határozati javaslat 
2. pontja az alábbiak szerint módosul: „A munkaszerződés 2021. december 6. napján aláírásra került 
a nyertes pályázóval, melynek tényét a Képviselő-testület tudomásul veszi.” Ez a pontosítás az 
előterjesztésben a leírtakhoz képest. Van-e frakcióvélemény, kíván-e valaki kérdést feltenni, 
hozzászólni? 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

263/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Tájékoztatás a Komló Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) álláshelyének 
betöltésére vonatkozó pályázati kiírás eredményéről 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a „Tájékoztatás a Komló 
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Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati 
kiírás eredményéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Komló Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) 
álláshelyének betöltésére irányuló pályázat eredményét megismerte, és azt tudomásul veszi. 

 
2.  A munkaszerződés 2021. december 6. napján aláírásra került a nyertes pályázóval, melynek 

tényét a Képviselő-testület tudomásul veszi.  

 
Határid ő: 2022. január 10. 
Felelős:  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 

 
 

6. sz. napirend 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Itt is köszöntöm Mayerhoff Attilát , az igazgatóság elnökét. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

264/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel kötött vagyonkezelődési szerződés módosítása 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta „A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel kötött 
vagyonkezelési szerződés módosítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel 2013. június 27-én kötött vagyonkezelési 

szerződés I.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak az 
alábbi ingatlanok: 

a. a komlói 1240 hrsz.-ú, „sporttelep (sportcsarnok, iroda és udvar)” megnevezésű, 2 ha 
9484 m2 területű ingatlan, melyet terheli a Baranya Megyei Vízmű Vállalat javára 
bejegyzett vízelvezetési szolgalmi jog, valamint az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett közcélú villamos légvezeték, illetve földkábel 
létesítési és karbantartási vezetékjog, 

b. a komlói 1245 hrsz.-ú, „sporttelep” megnevezésű, 3 ha 5675 m2 területű ingatlan, 
melyet terheli az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett közcélú 
villamos légvezeték, illetve földkábel létesítési és karbantartási vezetékjog, 

c. a komlói 1246 hrsz.-ú, „sporttelep” megnevezésű, 1 ha 6398 m2 területű ingatlan.” 
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2.) A vagyonkezelési szerződés egyéb részei változatlan tartalommal érvényben maradnak. 

 
3.) A vagyonkezelői szerződés módosítása a 1240, 1242 és 1244 hrsz.-ú földrészletek telekhatár 

rendezésének ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével egyidejűleg lép hatályba. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés 

módosításának aláírására.  

 
Határid ő: 2022. január 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

7. sz. napirend 
 
Városgondnokság utánfutó beszerzése 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. Folyamatosan módosítjuk a Városgondnokságnál az eszközbeszerzési 
igényeket, attól függ, hogy épp mire van szükség.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

265/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Városgondnokság utánfutó beszerzése 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Városgondnokság utánfutó beszerzéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat 
 Városgondnokság utánfutó beszerzését bruttó 2.184.000,-Ft vételár mellett a Royal 
 Traktor Zrt-től. 
 
2. A képviselő-testület törli a 2021. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletén 
 betervezett „Városgondnokság nyitható trágyakanál” megnevezésű 598.170,-Ft  összegű 
előirányzatot, melyet egyidejűleg az 1. pont szerinti beszerzés részbeni  forrásaként jóváhagy. 
 
3. A vásárláshoz szükséges előirányzatból a 2. sz. határozati pont szerinti összegen túl 
 szükséges előirányzathoz 530.000,-Ft-ot az intézmény által értékesített színpad  bevétele 
terhére, míg a fennmaradó 1.055.830,-Ft-ot a „Városgondnokság kis értékű 
 eszközbeszerzések” előirányzat terhére biztosítja. 
 
4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményt tájékoztassa. 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Polics József polgármester 
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5. Utasítja a jegyzőt az előirányzat-változások átvezetésére a 2021. évi költségvetési rendelet 
visszamenőleges módosítása során. 
 
 Határidő: 2022. március 10. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
6. Utasítja az intézményvezetőt a beszerzés lebonyolítására. 
 
 Határidő: 2021. december 31. 
 Felelős: Bareith Péter intézményvezető 
 

 
8. sz. napirend 

 
Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2021. évi rendezvényeiről  
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Köszöntöm Aranyos László intézményvezető urat. A Humán bizottság elfogadásra 
javasolja.  Van-e frakcióvéleményt van-e kérdés, kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Jégl 
Zoltánt illeti a szó.  
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót. Az előterjesztés első részében megismerhettük mindazt a programot, 
amiben volt szerencsénk részesedni, a második részében pedig egy pénzügyi elszámolást is kaptunk 
róla. Szeretném jelezni, azt a kérést, amit a komlói bányászok hozzám eljuttattak, mégpedig, ha lehet 
akkor a következőkben Komlói Napok Bányásznap legyen a rendezvény neve, mert ugye a 
Bányásznap az egy van és az a vasárnap, ez az ő kérésük én ezt tolmácsoltam. Láthattuk az 
előterjesztésben is, tapasztalhattuk itt a rendezvény során is, hogy jó néhány új eleme volt ennek a 
rendezvénysorozatnak.  A 7 tagú munkacsoport ötletelgetett és ennek eredménye a 0. nap is. Járt egy 
kisvonat is, amely rótta a belvárost. A 70 éves város ünnepléséhez, a rendezvénysorozathoz 
kapcsolódott a torta verseny, vagy akár a reggeli zenés ébresztő. Ezek mind olyan elemei voltak 
ennek a rendezvénysorozatnak amiről azért beszélni kell. A bizottsági ülésen kérdeztem és kaptunk is 
választ arra, hogy a rendezvénysorozat maradvány összege teljes egészében átcsoportosításra került 
az ez évi KASZT rendezvényeire. Megtudtuk, hogy ez közel 10,3 millió forintos nagyságrendű volt.  
Szeretném megköszönni a szervezőknek a munkáját, rendezvényszervező munkáját.  Egy nagyon 
színvonalas becslések szerint 10.000 jelenlévős rendezvény volt, mely fegyelmezetten, esemény 
nélkül zajlott, rendbontás nem volt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben részt vett.   
 
Polics József: Köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy ez legyen a legnagyobb gondjuk a 
bányászoknak. Régen is voltak Bányász Napok és nem egy napig tartottak soha. Nem gondoltam, 
hogy ebből ezt a következtetést lehet levonni, majd ezt meg fogjuk beszélni., Én a másik oldalát 
fogom meg a dolognak, ami valójában itt már el is hangzott egy 70. Születésnap, egy várossá 
nyilvánítás 70. születésnapját ebben a rendkívüli helyzetben ilyen színvonalon ennyi embernek jó 
időtöltést biztosítva tudtuk nagy összefogás eredményeképpen balhé nélkül megszervezni és 
lebonyolítani. Köszönet mindenkinek, aki a gondolattól a megvalósításig a menet közbeni 
bonyolításokig részt vett ebben, ennek nagyon nagyon-nagyon sok szereplője van. Nem tudtuk a 
születésnaphoz igazodóan külföldi delegációkat hívni erre a rendezvényre, de az itteniek biztonsága 
érdekében valójában az átcsoportosítást ezért is tudtuk megtenni. Ma már elmondhatom azt, hogy 
megjött a KASZT forrás, tehát ilyen szempontból ez a az év végi költségvetési mozgás úgymond 
kedvezően alakul, ellentétben a CLLD ehhez kapcsolódónál még nem tudok ilyen jó hírekről 
beszámolni. Boldog születésnapot kívánok újra Komlónak és köszönöm, akik a születésnaphoz méltó 
rendezvény megvalósításához hozzájárultak. 
 
Más kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
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szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

266/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2021. évi rendezvényről 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján, valamint a Humán bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2021. évi 
rendezvényeiről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komlói Bányásznapok programjairól szóló 
beszámolót, egyúttal köszönetét fejezi ki a szervezés előkészítésében részt vevő 
munkacsoportnak, és a szervezőknek a rendezvények sikeres lebonyolításáért. 

 
2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Eszperantó téri, Városház téri és a 

Sportközpont-Buszpályaudvar közti parkoló területén megrendezett programok 
lebonyolításáért az Acona rendezvényszervezőnek. A vállalkozó cég a szerződésben foglalt 
feladatokat és kötelezettségeket teljesítette.  

 9. sz. napirend 
 
Komlói Temetkezési Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Kaluzsa Tamás ügyvezető urat. Az előterjesztést a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

267/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Komlói Temetkezési Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. 
2020. évi beszámolójáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) Komlói 
Köztemetőben végzett 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót szakmailag elfogadja. 

  
 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy kereszt állításával és a járulékos tereprendezési, 
burkolási munkákkal kapcsolatban felmerülő költségek fennmaradó 227.648,- Ft összegű 
különbözetére és a 2020. évi bevételek és kiadások különbözetére (67.453,- Ft) összesen: 
295.101,- Ft-ra a Vállalkozó nem tart igényt.  
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10. sz. napirend 
 
Kaptár projekthez eredményhirdetés és fedezetbiztosítás 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: , napirendi pontunk a 10-es számú a Kaptár projekthez eredményhirdetés és fedezet 
biztosítása. Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Van-e frakcióvélemény? Kíván-e valaki kérdezni, véleményt nyilvánítani? Jurinovits 
Miklóst illeti a szó. 

Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen. Támogattuk és nagyon reméljük, hogy Pogácsás Tibor 
államtitkár úrral folytatott megbeszélésén a bruttó 92.957.675,-Ft is megérkezik majd nagy 
megelégedésünkre.   
 
Polics József: Köszönöm szépen. Úgy legyen. Örülök neki, hogy eljutottunk ebbe a fázisba, hogy 
már a képviselő-testület dönteni tud arról, hogy ez a beruházás is el tudjon indulni. Reményeim 
szerint ezzel a fedezetbiztosítással a jövő héten a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 
közbeszerzést lezáró dokumentumok alapján meg tudja hozni döntését és egy 10 napos moratórium 
után alá tudjuk írni a szerződést. Versenyt futunk az idővel, mert itt a kormánydöntés 2020, november 
11-én történt, tehát 13 hónappal a kormánydöntés után jutunk vállalkozási szerződés közelébe. Itt 
valójában 3 részajánlati körben hirdettünk közbeszerzést ún. hagyományos építőmesteri kivitelezésbe, 
a belső bútorok és belsőépítészet, inkább a belső berendezések ügyében. Ha itt az össz számokat 
megnézem, akkor valójában itt is egy milliárdos beruházásról tudunk beszélni, aminek van egy kis 
bizonytalansága a jelenlegi állás szerint, amit elnök úr ismertetett ez a 92 millió forint, mert a többi az 
átcsoportosításból előteremthető másik beruházásnál. Bízom benne, hogy sikerül ezt a forrást is 
megszerezni azon dolgozom, azon dolgozunk, hogy ez megtörténjen. Addig is pedig meg kell 
hoznunk az előzetes döntést.  

Más kérdés, hozzászólási igény nem volt. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

268/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Kaptár projekthez eredményhirdetés és fedezetbiztosítás 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú 
Kaptár programhoz kapcsolódó többlettforrás biztosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a polgármester azon intézkedését, hogy a 
BMÖGF/1002-1/2020. iktatószámú Kaptár programhoz kapcsolódóan, a hiányzó forrás 
biztosítása érdekében bruttó 393.444.731,- Ft összegű átcsoportosítási és többlettámogatási 
igényt nyújtott be . 

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni 

jóváhagyása esetén a projektben foglalt műszaki tartalom megvalósításához szükséges, 
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legfeljebb bruttó 393.444.731.-Ft többletforrást a 2023. évi költségvetés terhére, amelyet 
szükség esetén kormányzati engedélyhez kötött banki hitelfelvétel terhére biztosít. 
 
Határid ő:  2023. március 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
11. sz. napirend 

 
Belső ellenőrzési terv 2022. évre a 2022-2025. évi stratégiai terv 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. Ez egy szokásos év végi napirendi pontunk. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
269/2021. (XII. 9.) sz. határozat 

 
Belső ellenőrzési terv 2022. évre és a 2022-2025. évi stratégiai terv  

 
A Képviselő-testület - a jegyző előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési és a 2022-2025. 
évekre vonatkozó stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési 
terveket jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a jegyző a pénzügyi 
zárszámadással együtt beszámol a testületnek. 

 
2. A Képviselő-testület az előterjesztés 3. és 4. számú mellékletében szereplő ellenőrzési 

terveket megismerte, azok tartalmával egyetért azzal, hogy azok végrehajtásáról a jegyző a 
pénzügyi zárszámadással együtt beszámol a testületnek. 

 
Határid ő: a 2022. évi pénzügyi zárszámadással egyidejűleg 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
12. sz. napirend 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott 
határozatok jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést két bizottság tárgyalta, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, 
valamint a Humán bizottság, mindkettő elfogadásra javasolja.  

Van-e frakcióvélemény, hozzászólási igény, kérdés? Jégl Zoltánt illeti a szó.  
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót polgármester úr. Az előterjesztésben előírás történt a határozat 
számoknál, ugye a 22/2021.(IX.30.) sz. határozat az rendben van,  23-as számmal 2021.IX.25-i 
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dátummal van írva, itt elírás történt, mert a határozatok száma növekszik a dátumban meg visszafelé 
megyünk. Tehát annyi történt, hogy nem az X elé kell a kis vonal, hanem mögé, nem szeptember hó 
25-i az a négy határozat, hanem november 25-i. Egyébként a határozatban már helyesen szerepel, 
tehát ott 2021. november 25-i ülésén hozott 23/2021.(XI.25.) számú határozatok vannak. Ez javításra 
szorul. Köszönöm szépen.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jurinovits Miklóst illeti a szó.  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. A Pénzügyi bizottság ennek megfelelően 
tárgyalta, a XI.25-i dátummal tárgyaltuk, tehát nálunk helyes volt már. Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen.  

Más kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt. 

A polgármester szavazásra bocsátotta  a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

270/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok  
jóváhagyása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság, valamint a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein hozott határozatok 
jóváhagyása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és utólagosan jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. szeptember 30-i ülésén hozott 22/2021. 
(IX.30.) számú, valamint a 2021. november 25-i ülésén hozott 23-26/2021. (XI.25.) számú 
határozatait. 

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

 
13. sz. napirend 

 
A 179/2021.(VI.14.) számú határozat módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 

Polics József: Ezt az előterjesztést is a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. A buszpályaudvarhoz kapcsolódó jelenleg a Miniszterelnökségen 1. számú 
szerződésmódosításként jóváhagyásra kerülő számháború pontosítása. 

Frakcióvélemény, kérdés, véleménynyilvánítási igény nem volt. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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271/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

A 179/2021. (VI. 14.) számú határozat módosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 179/2021. (VI. 14.) számú 
határozat módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a 179/2021. (VI. 14.) számú határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. 
pontjának táblázatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

  
Eredeti II. módosítás után Kifizetési határidő 

Alap támogatás: 378 937 674 Ft 378 937 674 Ft 2021.12.31 

Többlet támogatás: 0 Ft 215 740 177 Ft 2021.12.31 

Konzorciumi tag önrésze: 76 200 000 Ft 165 100 000 Ft 2021.12.31 

Többlet támogatás II.: 0 Ft 135 858 184 Ft 2022.03.31 

Projekt összköltsége: 455 137 674 Ft 895 636 035 Ft   

 
2. A Képviselő-testület a Határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

Komló Város Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú, „Komlói 
buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó 
összesen legfeljebb bruttó 135 858 184,- Ft összegű többlet támogatási igényre vonatkozó 
kérelemnek a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárságához (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.) történő benyújtását 
jóváhagyja. 

Határid ő: 2021. december 15. 
  Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

A Képviselő-testület a Határozat 2., 4. és 5. pontját változatlanul fenntartja 

 
14. sz. napirend 

 
Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállításához kapcsolódó 196/2021. (VII.8.) sz., valamint 
211/2021. (VIII.26.) sz. határozatok visszavonása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Itt két határozat is van 196/2021.(VII.8.) sz., valamint a 211/2021.(VIII.26.)-os 
határozatok visszavonása. Sajnos vis maior pályázatunk nem nyert és amiatt kell ezt megtennünk. A 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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272/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállításához kapcsolódó 196/2021. (VII. 8.) 
sz., valamint 211/2021. (VIII. 26.) sz. határozatok visszavonása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Komló, Nagyrét utcai rézsűcsúszás 
helyreállítás költségmódosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A képviselő-testület a „Vis maior pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása – Nagyrét utcai 
rézsűcsúszás” tárgyú, 196/2021. (VII. 8.) számú, valamint a „Nagyrét utcai rézsűcsúszás 
helyreállítása”, tárgyú 211/2021. (VIII. 26.) számú határozatokat visszavonja. 

 
2. A képviselő-testület a támfal beruházási munkák megvalósításához szükséges bruttó 28.261.848,- 
Ft-ot biztosítja az alábbiak szerint: 

1) Szakértői vélemény elkészítése és Kiviteli terv készítése: összesen bruttó 680.000,- Ft 
összegben az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 7. sz. mellékletben szereplő „Támfal, 
vízelvezetés havaria” előirányzat terhére 
2) Helyreállítás kivitelezési munkáinak elvégzése, valamint a műszaki ellenőri feladatok 
ellátása: összesen 27.581.848,- Ft összegben az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a 
terhére. 

 
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti módosítások átvezetéséről, illetve az áthúzódó 
kötelezettség 2022. évi költségvetés tervezése során történő szerepeltetéséről gondoskodjon.  
 

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

 
15. sz. napirend 

 
A 254/2021. (XI.24.) és a 255/2021.(XI.24.) számú határozatok módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 

Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság elfogadásra javasolja.   

Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

273/2021. (XII.9.) sz. határozat 
 

A 254/2021. (XI.24.) és a 255/2021. (XI.24.) számú határozatok módosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az „A 254/2021. (XI.24.) és a 
255/2021. (XI.24.) számú határozatok módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

 

1.  A Képviselő-testület tudomásul veszi a 1856/2021. (XII. 1.) Korm. határozatban szereplő, 
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a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 számú, a Komlói buszpályaudvar és környezetének 
közlekedésfejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 135.858.184,-Ft összegű többlet 
támogatásnak a jóváhagyását. 
 

2. A Képviselő-testület e döntés ismeretében a 254/2021. (XI. 24.). sz. határozat 2. pont utolsó 
mondatát és a 255/2021. (XI. 24.) sz. határozat 3. pontjának utolsó mondatát hatályon kívül 
helyezi. 

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

 

Polics József: A szavazás után az advent és a nyugalom jegyében azért szeretnék valamit hozzátenni. 
Ezekre a határozat módosításokra azért kerülhetett sor, mert az előterjesztés mellékletében is szerepel 
és az előző buszpályaudvarhoz kapcsolódó határozat módosítás is jól tartalmazza a számot, mi a kért 
135.000.000 forintos majdnem 136.000.000 forintos összeget megkaptuk a kormánytól a 
buszpályaudvar beruházáshoz. Ezzel második alkalommal jutottunk többlettámogatáshoz. Úgy 
gondolom, hogy ez így van rendben. Az első alkalommal 215.000.000 forintos kiegészítő támogatást 
kaptunk, most pedig 136 milliót.Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a 
támogatás a városba jöjjön. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki hitt abban júniusban is 
júliusban is, hogy ezt a beruházást át tudjuk adni is meg tudjuk valósítani. Örülök neki, hogy nagyon 
sok ehhez kapcsolódó döntést megtudtam hozni és dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselővel 
közösen ki tudtuk járni, hogy ez a támogatás a városban jöjjön. Ezt nem mindenki gondolja így. 
Amikor június 14-15én megszületett a döntés, hogy elindul ez a beruházá,s akkor június 7-én, ezt 
megelőző előkészítésben mindenki részt vett. Szakács László a parlamentben felszólalt, hogy „Ez így 
rendben van?” és a komlói többlettámogatási igények anomáliáját citálta a Parlamentbe. Aki akar, 
utánanézhet, megnézheti a parlamenti honlapon megnézheti a Képviselő Úr hozzá szólásában. Én 
örülök neki, hogy az ITM államtitkár ura, hogy mondjam, helyre tevő választ adott ebben a kérdésben. 
Én már többször elmondtam, aki nem tud segíteni, ne ártson. Higgyék el, hogy nem jók az ilyen 
felszólalások. Én elmondtam, mielőtt tudomásomra jutott, hogy mi készül, hogy ez nem jó nekünk 
amikor ott van egy közel 400.000.000 Ft-os többlettámogatási igényünk előkészületben. A többlet 
-támogatási igényeknek vagy a költségvetésben lévő forrásoknak az országban több településen van 
helye. Ezekért nagyon sokat kell dolgozni a hivatalnak, hogy ezeket megfelelően alá tudjuk 
támasztani; és eddig mindig el tudtunk jutni ebbe az állapotba, ami most a buszpályaudvarnál 
megvalósult. 215 milliós támogatást egy 380.000.000 forintos beruházásnál első körben, egyedi 
támogatásként megkapni, nem egy könnyű eset. Erre még rá a plusz majdnem 136 millió támogatás. 
Próbáljuk a egyéni politikai haszonszerzésünket, a hangulatkeltéseinket, ami nem ezeknek a 
dolgoknak az előrevitelét eredményezi próbáljuk korlátozni és próbáljuk kordában tartani. Még 
egyszer köszönöm mindenkinek, aki hitt abban, hogy ezt meg tudjuk csinálni, nem volt nem volt nem 
volt egyszerű az egész beruházás. Most már elmondhatjuk, hogy rendben van, hiszen 7-én 
megkezdődött a munka műszaki átadása. 12-én 3 óra 50 perckor az új buszpályaudvarról kigördül az 
első 57-es számú járat, elindul Kökönyösön, Dávid földön át Körtvélyesbe.  

16. sz. napirend 
 
Dr. Falusy Gábor és dr. Falusyné Nagy Ildikó lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos 
forgalomklépessé minősítés 
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Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja.  

Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

274/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Dr. Falusy Gábor és dr. Falusyné Nagy Ildikó lakótelek-kiegészítési  
kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „dr. Falusy Gábor és dr. Falusyné 
Nagy Ildikó lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú, 3687/14 hrsz.-ú, 1036 m2 nagyságú, 

„közterület” megnevezésű ingatlannak a szabályozási tervben az „Lke” övezetbe sorolt 
területrészét forgalomképessé minősíti. 

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

egyidejűleg értesítse az ingatlanügyi hatóságot. 

 
Határid ő:  2022. március 31. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
17. sz. napirend 

 
Komló, Juhász Gyula utca 8. Sz. alatti 2413/92 hrsz.-ú ingatlanon kialakított irodák 
bérbeadása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja azzal, hogy az ingatlanon lévő irodák induló bérleti díját a bizottság nettó 
1000,-Ft/m2/hó összegben határozza meg. Ez a Barna I-nek nevezett beruházás, az épület emeleti 
részén található 5 iroda, ezek átlagban 15m2-esek. 
 
Frakció vélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

275/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Komló, Juhász Gyula utca 8. sz. alatti 2413/92 hrsz.-ú ingatlanon 
kialakított irodák bérbeadása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Komló, Juhász Gyula utca 8. sz. alatti 2413/92 



30 

hrsz.-ú ingatlanon kialakított irodák bérbeadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A képviselő-testület a Komló, Juhász Gyula utca 8. sz. alatti 2413/92, hrsz.-ú ingatlanon 

lévő irodahelyiségek bérbeadása céljából liciteljárás lefolytatását rendeli el, melynek 
nyertesével bérleti előszerződést kíván kötni. 

 
2. A 2413/92 hrsz.-ú ingatlanon lévő irodák induló bérleti díját a Pénzügyi, ellenőrzési és 

gazdasági bizottság nettó 1.000,-Ft/m2/hó összegben határozta meg. 

 
3. A képviselő-testület jóváhagyja a mellékelt részletes pályázati kiírást. 

 
4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az irodák versenytárgyalás útján 

történő bérbeadásáról. 

Felhatalmazza a Városgondnokság intézményvezetőjét a bérleti előszerződések 
aláírására. 

 
Határid ő: 2022. január 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Bareith Péter intézményvezető 
 

18. sz. napirend 
 
Komló, Krisztina utca 15. sz. alatti 1976/124 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

 276/2021. (XII. 9.) sz. határozat 
 

Krisztina u. 15. sz. alatti 1976/124 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a Krisztina u. 15. sz. alatti 1976/124 hrsz.-ú lakótelek elidegenítésére 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy Hohmann Melinda (Komló, Krisztina u. 10.) a tulajdonában 

álló Krisztina u. 15. sz. alatti 1976/124 hrsz.-ú, 1497 m2 nagyságú „beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlant értékesítse. 
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2. Az új vevőnek a Hohmann Melindával kötött adásvételi szerződés aláírásával vállalnia kell, hogy 
fél éven belül bejelenti az építési szándékát, 1 éven belül megkezdi az építkezést, valamint, hogy 
4 éven belül lakóházat épít az ingatlanra. 

 
 

 
3. Az adásvételi szerződés aláírását követően azt be kell nyújtani Komló Város Önkormányzatához, 

annak jóváhagyása érdekében. A jóváhagyás feltétele, hogy az új vevő a beépítési kötelezettség 
biztosítására az 5 pontban foglaltakon túl az adásvételi szerződés aláírásától számított 4 évre 
vételi jog alapításáról szóló megállapodást köt Komló Város Önkormányzatával. Az 
önkormányzat a Hohmann Melinda és az új vevő között létrejött vételárért, de legfeljebb bruttó 
2.281.428 Ft vételáron jogosult élni a vételi jogával. 

 
4. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1976/124 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjáról a III/5-7. 

sorszámok alatt Komló Város Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog 
2021.06.30-ig, valamint annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom és 
elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség biztosítására 2023. 06. 30-ig 
bejegyzések – Hohmann Melinda tulajdonjogának megszűnésével egyidejűleg – törlésre 
kerüljenek. 

 
5. A képviselő-testület a beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom 

bejegyzését rendeli el, ahol azt is kérjük a földhivataltól bejegyeztetni, hogy „a terhelési tilalom 
nem vonatkozik az építési kölcsön, illetve az építkezéssel összefüggésben felvenni kívánt egyéb 
támogatás igénybevételére”. 

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

19. sz. napirend 
 
Tájékoztató a Caadex Kft. részére jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat 
kiadásáról 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Ezt az előterjesztést is a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. A Nagyrét utcában mindenki látja az egyik legnagyobb, leglátványosabb 
beruházás zajlik. Itt valójában a hitelfelvételhez kell hozzájárulnunk, mivel a telket kedvezményesen 
értékesítettük és vannak bizonyos korlátok. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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277/2021. (XII. 9.) sz. határozat 

 
Tájékoztató a Caadex Kft. részére jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat 

kiadásáról  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Tájékoztató a Caadex Kft. részére jelzálogjog 
bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. A Képviselő-testület tájékozódott a Caadex Kft. részére jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló 

nyilatkozat kiadásáról és azt tudomásul veszi. 

20. sz. napirend 
 
Nem képviselő bizottsági tag visszahívása a Humán bizottságból 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és a B változat 
elfogadását javasolja. Ez annyit jelent, hogy a bizottság létszáma egy fővel csökken,7 tagúvá válik. 
Ezáltal tehát új tag delegálására nem kerül sor a visszahívás mellett. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
278/2021. (XII. 9.) sz. határozat 

 
Nem képviselő bizottsági tag visszahívása a Humán bizottságból 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleménye alapján – megvitatta „Nem képviselő bizottsági tag visszahívása a Humán bizottságból” c. 
előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület Hegedüs Norbertet, mint a Humán bizottság nem képviselő tagját 2021. 
december 10. napjától kezdődő hatállyal a Humán bizottságból a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  58. § (2) bek. 
alapján visszahívja. 

 
2. A Képviselő-testület a Humán bizottság létszámát 2021. december 10. napjától 7 főben állapítja 

meg.  

 
3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 5.) 

önkormányzati rendelet VI. sz. függeléke helyébe az 1. sz. melléklet szerinti függelék lép. 
 
Határid ő: 2021. december 10. 
Felelős:  Polics József polgármester 
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21. sz. napirend 
 
Interpellációk, bejelentések 
 
Polics József: Interpelláció, kérdés nem érkezett és bejelentés sem. Van-e valakinek bejelenteni 
valója? 
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót polgármester. Nem is biztos hogy bejelentenivalóról van szó.  
Szeretném kérdezni, tudhatunk-e valamit arról, hogy mi az oka annak, hogy a város több területén az 
utóbbi két hétben sötétség uralkodott az esték elején, aztán később rendeződött? Ezt tapasztaltam 
Szilvás-alsón, a közlekedési park környékén, de főleg a Móricz Zsigmond utca, Zója utca részen, a 
Mikszáth Kálmán utca és az Idősek Otthona környékén, egészen le a Vadvirág vendéglőig. A 
Mecsekfalui úton történt egy baleset is, amely során egy villanyoszlop dőlt ki. Gondolom 1-2 napig 
azért sem volt világítás. A másik dolog, hogy nagyon sokan kérdezik a sikondai szanatóriumot, hogy 
miért nem működik? A vírushelyzet alatt ugye nem lehetett menni kezelésre, de aztán valamikor 
nyitott. Köszönöm szépen  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Gerencsér Ágnest illeti a szó  
 
Gerencsér Ágnes: Köszönöm a szót polgármester úr. Szeretném megkérdezni, hogy a taxiállomással 
kapcsolatban van-e valami elképzelés, hogy hol lesz kialakítva?  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Mivel rövid időn belül megoldódott a világítás kérdése, 
valószínűleg annak egyszerű oka volt valami biztosíték vagy hasonló probléma, gyorsan tudták 
orvosolni.  A Móricz Zsigmond-Mecsekfalui út környezetében a probléma az oszlop kidőlésével 
volt kapcsolatos, de az már azóta megoldódott. A Móricz Zsigmond utcában és ugyanezt tudom 
mondani a szilvásiaknak is, egy darabig örülhettek, hogy van világítás, aztán most megint nincs. 
Földkábelek vannak ott, ez mind földkábeles probléma és közrejátszik ez a nem túl kedvező 
csapadékos időjárás is. Ha valahol van egy kis kábelhiba, megkapja a nedvességet, ebből adódik a 
probléma.  
A szanatórium nem volt önkormányzati fennhatóság alatt soha, az utolsó állapot szerint a kórház 
fenntartásában működik.  Kb. fél éve üzemen kívül van. Az épületen belül is, és kívül is olyan 
problémák vannak, amelyek a működés feltételeit megkérdőjelezik. A sikondai szolgáltatás egyik 
része nem biztosított még a kórházban, de a tervek szerint az is ott lesz megoldva. 
A buszpályaudvarral kapcsolatban annyit tudok mondani, amit már az előbb is elkezdtem, 7-én 
megkezdődött a műszaki átadás. Az utakra vonatkozó forgalomba-helyezési eljárásról szóló 
határozatot megkaptuk, ahogy az épületre vonatkozó használatba vételi engedélyt is. A 
buszpályaudvaron is sötét van, csak a peronon égnek a lámpák. Remélem, az E-ON még ott is azt a 
kérdést orvosolni tudja. A Volánnal,  mint szolgáltatóval meg is állapodtunk, holnap érkezik még a 
helyközi buszokhoz 4 darab új, nagy, 95 főt szállító autóbusz. Légkondival felszerelt 
akadálymentesített, wi-fi csatlakozóval ellátott buszokról van szó. Első körben vasárnap fognak 
elindulni, 5 napos próbaüzemmel. 17-ére tervezzük az ideiglenes birtokbaadást, a véglegeset pedig 
január 6-ra be kell fejezni azokat a munkákat, amik vissza vannak. Ezek a munkák zömében olyanok, 
hogy úgy bútort nem raktak a helyére, hogy le ne verték volna a falat, vagy valami ne sérült volna, azt 
pedig a mi kivitelezőnknek kell kijavítani.  
Az elektronikus utastájékoztatási rendszert októberben rendeltük meg, ott a szállítás egy picit 
megcsúszott. Remélem, holnap nem esik akkor még az Ázsia előtti tér burkolat is elkészül. A tervek 
szerint a végleges birtokbaadás január elején, január közepén fog megtörténni. 
A taxiállomás a MÁV épület beugrójában, azon a területen fogja megkapni végleges helyét. Azt a 
8-10 taxit egyidejűleg soha nem tudjuk sehol elhelyezni, 13-ra van kiadott engedélyünk, de a 
taxiállomás, tehát ott lesz a buszpályaudvar közelében és ezen a végleges helyen.  
12-én életbe lép a téli új menetrend,  felraktuk a napokban a város honlapjára, de a Volánbusz 
weboldalán is fent vannak, egy csomó változás van a menetrendben. A csúcsidőben Komló-Pécs 
között gyorsjáratok fognak közlekedni. 5-10 percenként, reggel szinte egymás után fognak menni a 
járatok, A buszpályaudvar infrastrukturális fejlesztésével egyidejűleg végrehajtott járműfejlesztés 
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egy ilyen komplex utasbarát beruházást eredményez. Komló városában, ami a tömegközlekedést XXI 
századi módúvá teszi és legyünk erre büszkék. 
A kérdésekre válaszoltam, ezen kívül 15-én 16 órakor kezdjük a rendkívüli testületi ülésnek a 
bizottsági üléseit, 16 óra 30 perckor lenne a rendkívüli testületi ülés. Jelenleg 5 napirendnél tartunk. A 
tervek szerint mivel kötelező megtartani a közmeghallgatást utána itt közösen közmeghallgatást 
tartunk. Ez meg van hirdetve a hirdetőújságban, fent van a honlapon. Aki jön, azzal az aktuális 
problémákat megbeszéljük, akinek kérdése van a Képviselő-testülethez azt javaslom, hogy december 
15-én 17 órára jöjjön ide a II. emeleti nagyterembe. Arra kérek mindenkit, hogy az jöjjön, akinek 
védettségi igazolványa van, be van oltva és maszkban jöjjön. Tartsuk be az érvényes szabályokat.  
A végén, mivel ez az utolsó nyilvános képviselő-testületi ülésünk, szeretném megköszönni 
mindenkinek ezt a 2021-es évben végzett munkát. Nem egy megszokott év volt, nem egy egyszerű év 
volt, de én úgy gondolom, hogy egy sikeres esztendőt zártunk. Köszönöm Komló minden polgárának 
a támogatását, megértését. Itt a az adventi készülődés időszakában tényleg a gyertyák szimbóluma a 
hit, a remény, az öröm és a szeretet kísérjen minket 365 napon keresztül, áldott, meghitt, szeretetteljes 
karácsonyt kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen. 
 
A polgármester a nyílt testületi ülést 16:58 perckor bezárta.  
 

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


