
  J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 15-i rendkívüli 
üléséről. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  

Polics József: Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a testület határozatképes, 12 főből 11 
fő van jelen. Dr. Pál Gabriella igazoltan van távol. A testületi ülést 16 óra 42 perckor megnyitom. A 
jegyzőkönyv rögzítése gyorsírásban és diktafonon történik.  
Új, 1. sz. napirendi pontként javaslom felvenni és tárgyalni „A kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánított Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó területeket érintő 
településrendezési eszköz módosításának elfogadása” című előterjesztést. 
Aki egyetért, a napirend felvételével, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadta a napirend felvételét. 
 
Polics József: Most pedig szavazzunk a napirendi pontokról, kérem, aki egyetért kézfeltartással 
jelezze. 
 

 1. sz. napirend 
 
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum 
fejlesztéséhez kapcsolódó területeket érintő településrendezési eszköz módosításának 
elfogadása”  
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztés ma került kiosztásra, mind a bizottsági, mind pedig a testületi ülésen, 
melynek az az oka, hogy a főépítészi vélemény tegnap érkezett meg. Az előterjesztést a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök 
asszonyé a szó. 
 
dr. Barbarics Ildikó: A bizottság elfogadásra javasolja. Meg kell említenem, hogy az ülés előtt 
kaptunk 4 plusz napirendi pontot, amely nem kis terjedelmű anyag volt. Ha komolyan gondoljuk a 
bizottsági munkát, akkor lehetetlen így dolgozni, hiszen át kellene tanulmányozni az anyagokat. 
Kénytelenek voltunk ezt az anyagot napirendre venni, mivel a testület most ülésezik és nem akartunk 
emiatt másik időpontban ismételten összehívni egy újabb ülés miatt. A másik három napirendi pontot 
pedig áttettük péntekre, hogy érdemben legalább át tudjuk nézni, azok saját hatáskörös napirendek. 
Az anyagot átfutva, illetve főépítész úr kellő tájékoztatása alapján át tudtuk tekinteni, a bizottság 
döntést hozott és támogatja az előterjesztést.  
 
Polics József: A cél az volt, hogy a már többször tárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatos végső 
döntések meghozatalára kerüljön sor. Abban maradtunk, hogy ma, legfeljebb péntekig döntést kell 
hozni. Köszönöm szépen. Jurinovits Miklósé a szó.  
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság megtárgyalta, polgármester úr elmondta a napirenddel kapcsolatos 
észrevételeket és 7 igen szavazattal a bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  

 
 
 



281/2021. (XII. 15.) sz. határozat 
 

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum 
fejlesztéséhez kapcsolódó területeket érintő településrendezési eszköz módosításának 

elfogadása 
 

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

 
1) A Képviselő-testület Komló Város Szerkezeti Tervét az előterjesztés 6. számú mellékletében 

megjelölt területre vonatkozóan a mellékletben foglaltak szerint módosítja. 

 
2) A Képviselő-testület az Állami főépítész javaslatát elfogadja, a különleges sportterület keltette 

parkolási igény 50%-ának területfelhasználási egységen kívül történő létesítés lehetőségének 
biztosítását nem szerepelteti a településrendezési eszköz módosításában. 

3) A Képviselő-testület elrendeli - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) 8. § (4) bekezdés alapján - a jelen határozat 3.) pontja szerint módosított 
terv nyilvánosságának biztosítását, valamint a terv - 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. §-a 
szerinti - 15 napon belül történő megküldését a véleményezésében részt vett államigazgatási 
szerveknek és szakmai vizsgálat céljából az állami főépítésznek, majd ezt követően az 
önkormányzati tervtárnak. 

4) A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a jóváhagyott tervet sokszorosíttatást és 
záradékoltatást követően adja át a hatósági és adóirodának, valamint küldje meg az eljárásban 
közreműködő államigazgatási szerveknek, továbbá a központi tervtárnak. 

 
Határid ő:  2022. január 10. 
Felelős: Polics József polgármester 

Kersity Antal f őépítész 
 
A polgármester ezután szavazásra bocsátotta rendeletet, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, minősített többséggel egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XII.16.) önkormányzati 
rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Komló város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) 
pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bek 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek 
véleményének kikérésével Komló város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2012. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 



1. § 

(1) A város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 
szóló 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb 
beépítettségét, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1.melléklet 
tartalmazza.” 

(2) A város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 
szóló 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül 
ki: 

„(3) Az övezetben minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéke: 40% 

(4) Új épület létesítése esetén a parkoló-férőhely 50%-a telken kívül is biztosítható ugyanezen 
övezetbe tartozó szomszédos telkeken.” 

2. § 

A város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról 
szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 

A Szabályozási Tervben a módosítással érintett területeken kívüli területrészek szabályozása 
változatlanul érvényben marad. A jóváhagyást követően a Szabályozási Terv szelvénye helyébe a 
módosított területekkel egységes szerkezetbe foglalt szelvény normatartalma lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2021. december 15.  
 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő      Polics József 
 címzetes főjegyző      polgármester 
 
 

2. sz. napirend 
 
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.(XII.5.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. Elnök asszonyé 
a szó. 
 
dr. Barbarics Ildikó: A bizottság támogatja az előterjesztést, elfogadásra javasoljuk.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 



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

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelete 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 12/2019 
(XII.5.) önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott esetben, valamint a helyi népszavazásról és 
népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár 
kezdeményezésére. Az indítványt a rendkívüli ülés összehívásának indokolásával a polgármesternél 
kell benyújtani. A polgármester a rendkívüli testületi ülést az indítvány előterjesztésétől számított 
15 napon belüli időpontra úgy köteles összehívni, hogy a meghívót a meghívottak az ülés előtt 
legalább 48 órával megkapják.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2021. december 15. 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő      Polics József 
 címzetes főjegyző      polgármester 
 

3. sz. napirend 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. november 3-i ülésén hozott határozatainak jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Berbás Hajnalkát a Komlói Fűtőerőmű részéről. Az 
előterjesztés a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. 
 
dr. Barbarics Ildikó:  A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag támogatja.  
 
Kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

282/2021. (XII. 15.) sz. határozat 
 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. november 3-i ülésén hozott határozatainak jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. 
november 3-i ülésén hozott határozatainak jóváhagyása” című előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A Képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója 

elfogadja a társaság 2021. november 3. napján tartott, összevont alapítói, igazgatósági és 
felügyelőbizottsági ülésén meghozott határozatokat.  

 
2. Az 1. pontban foglalt jóváhagyás nem vonatkozik a 7/2021. (XI.03.) sz. Alapítói határozatra, 

valamint a 12/2021. (XI.03) sz. Igazgatósági határozatra, tekintettel arra, hogy az azokban 
foglalt döntést a testület a 259/2021. (XI. 24.) sz. határozatával már korábban jóváhagyta. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

         Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 

4. sz. napirend 
 
Helyi autóbusz menetrend módosítása és új járatok bevezetése – Nagyrét utca 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Amrein István urat a Volánbusz Zrt. részéről. Az előterjesztést 
a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök úré a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
Polics József: A Nagyrét utcában buszöblök kerültek kialakításra az oda települt gazdasági 
társaságok kéréseit figyelembe véve, tekintettel arra, hogy igencsak megnőtt a dolgozói létszám és 
hogy a város különböző pontjairól érkező munkavállalók számára is elérhető legyen ez a környék. 
Szeretném megköszönni a Volánbusz Zrt-nek, hogy az összegyűjtött vállalkozói igények alapján 
menetrend fejlesztést hajtottak végre. A megküldött menetrend továbbítva lett a gazdasági társaságok 
képviselőinek és a Képviselő-testület tagjainak részére is. Észrevétel a gazdasági társaságoktól 
érkezett, amelyet előterjesztőként nem tudok elfogadni, 5 perces csúsztatásokat kérnek a 
menetrendben tekintettel arra, hogy kevesebbet kelljen várakozni. A Volánbusz által tervezett 
menetrendet javaslom elfogadásra.  
 
dr. Barbarics Ildikó:  Nekem egy észrevételem lenne, az előterjesztés 2. pontjában a 78 és a 78/B. 
helyett 58 és 58/B. a helyes, elírás történt.  
 
Polics József: Köszönjük az észrevételt, igen, elírás történt.  
 
Más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  



 
283/2021. (XII. 15.) sz. határozat 

 
Helyi autóbusz menetrend módosítása és új járatok bevezetése – Nagyrét utca 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Helyi autóbusz menetrend módosítása és új járatok bevezetése – Nagyrét utca” c. előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező új menetrendet elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az új menetrend bevezetéséhez szükséges dokumentumok 
aláírására. 

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

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a járatvonalak módosításából adódó menetrend 
változásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg, kiemelten kezelve az 
utazóközönség kellő időben történő tájékoztatását.  

 
Határid ő: 2022. január 29.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
3. A Képviselő-testület a bevezetésre kerülő új menetrendet 2022. június 30-ig felülvizsgálja és 

az addig beérkező esetleges észrevételek alapján dönt a menetrend szükséges módosításáról. 
 
Határid ő:  2022. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
5. sz. napirend 

 
A Komló város területén lévő vásárcsarnok épületének egyes helyiségeiben szellőzőrendszer 
kiépítéséhez forrás biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök úré a 
szó. 
 
Jurinovits Miklós : A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. Örülünk, hogy 
végre a vásárcsarnokban a két gócpontra kiépül egy-egy elszívó berendezés. A lakosság eddigi 
legnagyobb visszatetszését ezek hiánya adta. Reméljük, ezentúl „szagmentes” lesz a vásárcsarnok. 
  
Más kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  

 
 
 
 
 
 
 



284/2021. (XII. 15.) sz. határozat 
 

A Komló város területén lévő vásárcsarnok épületének egyes helyiségeiben szellőzőrendszer 
kiépítéséhez forrás biztosítása 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „A 
Komló város területén lévő vásárcsarnok épületének egyes helyiségeiben szellőzőrendszer 
kiépítéséhez forrás biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére bruttó 8.000.000.- 
Forint forrást biztosít a vásárcsarnok épületében lévő két bérleményben a szellőzőrendszer 
kiépítésére.   

 
Határid ő: 2022. január 15. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Landan Invest Kft.-vel (Cg. 

01-09-929471; székhely: 1089 Budapest, Kőris utca 29. fszt. 1.) legfeljebb bruttó 8.000.000.- 
Forint értékben, az 1. határozati pontban foglaltak szerint a vállalkozási szerződést megkösse. 
A kifizetés időpontját 2022. március 31. utáni időpontban határozza meg. 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet összeállítása 

során a kiadási előirányzatot tervezze be. 

 
Határid ő: 2022. január 15. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 6. sz. napirend 

 
 
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végezett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat 
eredményhirdetése 
Előadó: Polics József polgármester 
 
dr. Barbarics Ildikó sürgős elfoglaltsága miatt távozott a Képviselő-testületi ülésről. 
 
Polics József: Itt is köszöntöm Amrein István urat a Volánbusz Zrt. részéről  
Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság tárgyalta. Elnök úré a szó. 
 
Jurinovits Miklós: A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.  
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.  
 
Polics József: A tájékoztatás érdekében annyit, hogy hónapok óta folynak az egyeztetések, még 
vissza van 2 szerződésmódosításunk. Az egyik a közszolgáltatáshoz kapcsolódik, erre vonatkozóan 
kaptunk már egy ajánlatot, melyre vonatkozóan ki fogjuk küldeni észrevételünket. Itt biztos, hogy a 
megállapodásig nem fogunk eljutni január 1-ig, de január 1-től a most elfogadott menetrend szerint 
közlekednek a járatok.  
 
Amrein István: Hozzátenném, hogy a Nagyrét utcai járatok február 29-től közlekednek.  
 



Más kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

285/2021. (XII. 15.) sz. határozat 
 

Helyi menetrend szerinti autóbusszal végezett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat 
eredményhirdetése 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a helyi menetrend szerinti autóbusszal 
végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményhirdetése című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező bírálati jegyzőkönyvben 
foglaltak alapján a helyi, menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási 
szolgáltatásra lefolytatott pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Felkéri a 
polgármestert, hogy a szolgáltatót az eredményről tájékoztassa.  

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

 
2. A személyszállítási közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdése 

alapján a Képviselő-testület közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással a Volánbusz Zrt-t 
határozott időre, 2023. december 31. napjáig. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
tartalmának egyeztetésére, egyben felkéri, hogy azt terjessze a Képviselő-testület elé.  

 
Határid ő: 2022. február 15. 
Felelős: Polics József polgármester 

 

 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja a helyi menetrend szerinti személyszállítást biztosító 
közszolgáltató kiválasztására irányuló nyílt pályázati eljárás előkészítésének megindítását. 
Utasítja az aljegyzőt, hogy az eljáráshoz kapcsolódó alapadatoknak az Európai Unió 
Hivatalos lapjában való előzetes közzétételéről gondoskodjon.  

 
Határid ő:  2022. február 15. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
7. sz. napirend 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok 
jóváhagyása 

 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság és a Humán bizottság 
tárgyalta. Jurinovits Miklós elnök úré a szó.  
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jégl Zoltán elnök úré a szó. 
 



Jégl Zoltán: A határozati javaslatot a Humán bizottság 7 igen szavazattal támogatja. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén 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 ülésén hozott határozatok 
jóváhagyása” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és utólagosan elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. december 9-i ülésén hozott, 
27-29/2021. (XII.9.) számú határozatait. 

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

  

8. sz. napirend 
 

2022. évi Országos Bringapark Program keretében pályázat benyújtása és önerő biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Javaslom a határozati javaslat módosítását az alábbiak szerint. A Pénzügyi, ellenőrzési 
és gazdasági bizottság már így tárgyalta. A határozati javaslat 1. pontjának utolsó mondata helyesen:  
„A Képviselő-testület sikeres pályázat esetén a beruházási költség 50%-át, de legfeljebb 
3.000.000,-.Ft-ot a 2022.évi költségvetés terhére önerőként biztosít.” Az ezt követő rendelkezés 
értelemszerűen 2. pontja a határozatnak. A 3. pont pedig úgy módosul, hogy az „összeg” szó kivételre 
kerül, valamint az ehhez tartozó határidő helyesen: 2022. február 15. Elnök úré a szó.  
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
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2022. évi Országos Bringapark Program keretében pályázat benyújtása és önerő biztosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 2022. évi Országos Bringapark 
Program keretében pályázat benyújtása és önerő biztosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja legfeljebb bruttó 6.000.000,- Ft összköltségű pályázat 
benyújtását a 2022. év Országos Bringapark Programra erdei kerékpáros egynyomos pálya 



bővítésére, az önkormányzat tulajdonában lévő 030/5, 031, 2413/91 és 2335/1 helyrajzi 
számú ingatlanokon.  
 
A Képviselő-testület sikeres pályázat esetén a beruházási költség 50%-át, de legfeljebb 
3.000.000,- Ft-ot a 2022. évi költségvetése terhére önerőként biztosít. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 
 
 Határidő: 2021. december 17. 
 Felelős: Polics József polgármester 
 

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet összeállítása 
során a beruházás számait a 3.000.000,- Ft önerő figyelembevételével szerepeltesse. 
 
Határid ő: 2022. február 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
  

Polics József: Köszönöm szépen a Képviselő-testület munkáját és azt, hogy biztosították a 
határozatképességet. Mindenkinek áldott, békés Karácsonyt és Boldog újévet kívánok. Az ülést 
16:59 perckor bezárom.   
  

 
K.m.f. 

 
 
         dr. Vaskó Ernő         Polics József 
  címzetes főjegyző                       polgármester 
 


