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J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 14-i rendkívüli üléséről. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  

  
Polics József: Csókolom, jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 
mai képviselő-testületi ülés ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a Gerencsér Ágnes, 
Bareithné Benke Nikolett, Orsós Ferenc és Vízhányó András igazoltan hiányzik. Az ülést 15 óra 
03 perckor megnyitom. A jegyzőkönyv rögzítése hangszalagon történik.  
Napirendi pont levételére teszek javaslatot az alábbiak szerint:  
a meghívóban szereplő 2.számú „A kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 36/2020 
(XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése” című napirendi pont levételére teszek 
javaslatot, tekintettel arra, hogy a címben szereplő rendeletet a Képviselő-testület a veszélyhelyzet 
idején elfogadott egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 16/2021. (VI. 
11.) önkormányzati rendelettel már korábban hatályon kívül helyeztet. A Nemzeti 
Jogszabálytárban viszont azóta is aktív rendelet technikai hatályon kívül helyezését a Hivatal 
elvégezte. 
A meghívóban szereplő 10. számú „Határ úti ingatlanok értékesítése”, valamint 11. számú „Ipari 
út 2914/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése” című napirendi pont levételére teszek javaslatot tekintettel 
arra, hogy ezen előterjesztések tárgyalásához szükséges feltételek a testületi ülés napjáig nem 
teremtődtek meg. 
Javaslom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az 5. számú „38.198.679,-Ft összegű éven 
túli fejlesztési hitel felvétele” című előterjesztést utolsó, 9. számú napirendenként és az Mötv. 46.§ 
(2) bekezdés c) pontja alapján – zárt ülésen tárgyaljuk.  
Természetesen a napirendi pontok számozása a meghívóban jelzetthez képest értelemszerűen 
változik 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 9. sz. napirend zárt ülésen történő tárgyalását, melyet a 
Képviselő-testület kézfeltartással, minősített többséggel 8 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadott. 
 
Majd szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat, melyet a Képviselő-testület 
kézfeltartással, 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Polics József: Mielőtt elkezdenénk a napirendi pontok tárgyalását, kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, tekintettel arra, hogy Páll Lajos Komló Város díszpolgára elhunyt, tiszteletére 1 perces 
néma csenddel és felállással emlékezzünk róla.   
 

1. sz. napirend 
 
A 38/2022. (IV. 28.) számú határozat módosítása és a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötendő 2021. 
évi végleges megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ezt az előterjesztést ma délelőtt Mészáros Antallal és a Volán delegációval 
egyeztettük. A bizottsági ülésen is elmondtam már, hogy az aláírók személyében van változás a 
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kiküldött előterjesztés anyagához képest. Új elem ez a táblázat, amely az eddigiek során még nem 
volt. Ez a fizetési kötelezettség nem fogja terhelni a 2021-es költségvetésünket, hanem mostani 
2022. elszámolásnál fog megjelenni és a jövő évi beszámolójukban fog szerepelni. Ez 4 és 20 
millió forint közötti plusz hiányt fog jelenteni a költségvetés során, amit reményeink jövőre a 
REKI Volános fejezetben érvényesíteni tudunk. Az idei REKI-be már nem tudnánk beletenni. A 
mai napon a közszolgáltatási szerződést is véglegesítettük, ezt a vezérigazgatói tanács elé fogják 
terjeszteni, szóban forgó megállapodást azonban július 11-én jóváhagyták. Mivel igazgatóváltás 
történt, emiatt az aláírással gondok vannak. Az új igazgató viszont csak az igazgatósági döntés 
utáni dátumon ír alá. 
A harmadik szerződés, a bérleti szerződés viszont még mindig nincs aláírva. Az előterjesztést a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, dr. Barbarics Ildikóé a szó. 
 
dr. Barbarics Ildikó: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, azokkal a kitételekkel, amik 
egyébként is szerepelnek benne, illetve azzal, hogy csak annyiban terhel ez bennünket, 
amennyiben a REKI ideér. Gyakorlatilag ezek a százalékos emelések egyfajta színlelt tételek, 
hiszen mindenki tudja, hogy decembernél előbb még sosem fizettünk. Irodavezető úr elmondta, 
hogy tekinthetjük késedelmi kamatnak. Ki, minek nézi, de nyilván nem esik jól senkinek. Más 
választásunk nincs, erre tekintettel a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2022. (VII. 14.) sz. határozat 
 

A 2021/2022. évekre vonatkozó fizetési megállapodás megkötése a VOLÁNBUSZ Zrt-vel 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta „A 38/2022 (IV. 28.) számú határozat módosítása 
és a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötendő 2021. évi végleges megállapodás jóváhagyása” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel megkötendő, a korábbiakhoz képest pontosított 
és kiegészített, 2. számú mellékleteként csatolt megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) megismerte és azt jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület a 38/2022. (IV. 28.) számú határozatát (a továbbiakban: Határozat, 1. sz. 

melléklet) egy új, 3. számú határozati ponttal egészíti ki: 
„3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a fizetési késedelem esetén sávosan 
növekvő legfeljebb 5%-os eredményhányadból eredő legfeljebb 4%-os, azaz 
16.423.308.-Ft összegű többlet támogatás biztosítására a 2023. évi költségvetés 
terhére. 
A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy ez az összeg a 2022. évi elszámolás 
összegével együtt a 2023. évi REKI támogatásunk (önkormányzatok rendkívüli 
működési célú támogatása) alapját képezi.” 

 
A Határozat korábbi 3., a fenti módosítás miatt immár 4. pontja kiegészül az alábbi 
szövegrésszel:  
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„Egyúttal utasítja, hogy a tényleges fizetési időpont figyelembevételével a 
megváltozott elismert eredményhányadból adódó többlet kötelezettséget a 2023. évi 
költségvetés összeállítása során tervezze be.”  

 
A Határozat módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben és hatályban maradnak, 
azzal, hogy a módosítás következtében a 3. pont számozása 4.-re, míg a 4. pont számozása 5.-
re módosult. 

 
3. A Megállapodásban szereplő 217.550.098.-Ft összegű fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete 

csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi 
költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el.   
A Megállapodás II. 3. pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2022. évi költségtérítési 
előleg fedezetét a Képviselő-testület a fenti feltétel teljesülése esetén, a költségvetési rendelet 
6.1. számú mellékletének „peres ügyekkel kapcsolatos tartalék” előirányzat terhére biztosítja.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végleges Megállapodás aláírására. 
 

Határid ő:  2022. július 30. 
Felelős:     Polics József polgármester 
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1. számú melléklet 

 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
38/2022. (IV. 28.) sz. határozata 

 
Volánbusz Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval 

kötendő megállapodás jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a „VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 
szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása” című napirendet és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. – mint a Déldunántúli Közlekedési 
Központ Zrt. jogutódja – által benyújtott 2021. évi közszolgáltatási tevékenységről szóló 
beszámolót megismerte és szakmai szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi 
szempontból nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a szolgáltató 2021. évi tevékenysége során 
keletkezett költségekből a Komló város közigazgatási területén felmerülő költségek 
szolgáltató elszámolási rendszere alapján egyértelműen és pontosan nem különíthetők el. 
Továbbá fenntartja korábbi igényét a költségek teljeskörű elkülönített nyilvántartása 
tekintetében. Nem fogadja el kifogásként e tekintetben az Integrált informatikai rendszerből 
adódó korlátokat. 
Ennek ellenére a korábbi vonatkozó bírósági ítélettel összhangban a veszteség finanszírozását 
annak központi forrás terhére történő egyösszegű biztosítása mellett vállalja. 

 
2. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 10. számú melléklet „Peres ügyekkel 

kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.” előirányzat 216.360.000.-Ft-ról 217.550.098.- Ft-ra 
történő felemelését határozza el azzal, hogy a kiadás növekmény fedezetét a költségvetési 
rendelet 4. számú melléklet „Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli 
önkormányzati támogatás” egyidejű 1.190.098,- Ft-os felemelésével biztosítja.  
Ezzel az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatási igénye 960.826.082,-Ft-ról 
962.016.180, Ft-ra nő. 

 
3. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat 

változások átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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4. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetben 
foglaltakat elfogadja azzal, hogy a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi 
fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi 
költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A megállapodás II. 
3. pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2022. évi költségtérítési előleg fedezetét a fenti 
feltétel teljesülése esetén, a költségvetési rendelet 6.1. számú mellékletének „peres ügyekkel 
kapcsolatos tartalék” előirányzat terhére biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határid ő:  2022. június 30. 
Felelős:     Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 

   dr. Vaskó Ernő                   Polics József  
   címzetes főjegyző                           polgármester 
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2. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről  
 
Komló Város Önkormányzata (székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. szám; levelezési cím: 7301 
Komló, Pf.: 87., törzskönyvi azonosító száma: 724100; nyilvántartja: Magyar Államkincstár; 
adószáma: 15724100-2-02; statisztikai számjele: 15724100-8411-321-02; számlavezető 
pénzintézete: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszáma: 11731063-15331524-00000000; képviseli: Polics 
József polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a  
 
VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: 
VOLÁNBUSZ Zrt. székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042156; 
nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10824346-2-44; statisztikai számjel: 
10824346-4931-114-01; számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.; bankszámlaszám: 10200971-
21508747-00000000; képviseli: Dr. Bói Loránd  általános vezérigazgató-helyettes, és Kameniczky 
Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi főigazgató, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 
 
a továbbiakban együttesen a Felek, Szerződő Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 
 

I.  Előzmény 

 
Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató jogelődjének jogelődje, 
a Pannon Volán Zrt. 2007. december 6. napjával a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő 
személyszállítás ellátására irányuló Közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek 
egymással, melynek időbeli hatálya 2008.január 01. nap 00:00 órától 2019. december 31. nap 24.00 
óráig terjedő időszakra szólt.  
 
A Pannon Volán Zrt. 2014. december 31. napjával megszűnt, 2015. január 1-jétől beolvadt a Dél-
dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságba (székhely: 7400 Kaposvár, 
Füredi utca 180.; adószám: 24201016-2-14; Cg. 14-10-300286). 
 
Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter döntése alapján 
a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 2019. szeptember 30. 
napján a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársasággal (székhely: 1091 
Budapest, Üllői út 131., Cg. 01-10-042156; Továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt.) egyesült, az 
egyesülés módja beolvadás, melynek következtében a beolvadó Dél-dunántúli Közlekedési Központ 
Zártkörűen működő Részvénytársaság 2019. szeptember 30. napján megszűnt, általános és egyetemes 
jogutódja a VOLÁNBUSZ Zrt. lett. 
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Felek megállapítják, hogy 2019. szeptember 30. napjától a beolvadásra tekintettel – a törvény erejénél 
fogva – a fenti Szerződésben a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő 
Részvénytársaság helyébe a VOLÁNBUSZ Zrt. lépett. 
 
Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő a közlekedési szolgáltató kiválasztására a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) vonatkozó 
rendelkezései, valamint a Megrendelő 91/2019.(VI.20.) sz. Képviselő-testületi határozata alapján 
2019. július 12. napján a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében a helyi menetrend 
szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra 2020. január 01.-2024. december 31. 
közötti időszakra vonatkozóan nyilvános pályázati felhívást tett közzé, amely pályázati eljárást 
141/2019. (X.3.) sz. Képviselő-testületi határozatában eredménytelennek nyilvánította. 
 
A közszolgáltatás 2020. január 01. napjától való biztosítása érdekében – figyelemmel a fentiekben 
hivatkozott pályázat eredménytelenségére – az Sztv. 24.§ (4) bekezdése értelmében, az 
1370/2007/EK rendelet 5.cikk (5) bekezdésével összhangban a Megrendelő közvetlenül bízta meg a 
Szolgáltatót Komló Város közigazgatási területén a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására 
2020. január 01. 00.00 órától a közszolgáltatási szerződés megkötésére vagy annak közös 
megegyezésen alapuló módosítására irányuló új eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de 
legfeljebb 2 évre, azaz legkésőbb 2021. december 31.napjának 24.00 órájáig. 
 
Felek rögzítik, hogy a Szerződés időbeli hatálya, annak Szerződő Felek által 2020. január 29. napján 
aláírt, 4. sz. módosításában foglaltaknak megfelelően 2020. január 01. 00.00 órától  
2021. december 31. 24.00 óráig meghosszabbításra került. Ezt követően a Megrendelő Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2021. (XII. 15.) számú határozata alapján meghirdetett, a 
helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázati 
felhívás eredménytelenül zárult, ezért jelenleg a Szolgáltató közszolgáltatási szerződés nélkül látja el 
a feladatát. A közszolgáltatási szerződés folytonossága érdekében a Felek egyeztetéseket folytatnak. 
 
A fentiekben hivatkozott, 4. sz. szerződésmódosítás 13. pontjában foglaltak szerint Felek 
megállapodtak, hogy a szolgáltatási tevékenység során felmerülő, bevétellel nem fedezett indokolt 
költségek megtérítését a közöttük fennállt gyakorlatnak megfelelően továbbra is külön 
megállapodásban rendezik, különös tekintettel a beolvadást követően a VOLÁNBUSZ Zrt., mint 
Szolgáltató részéről elvárt finanszírozási feltételekre, és a Szerződés 6.4.3. pontjának korábbi, a Pécsi 
Ítélőtábla Gf. IV.30.513/2012/4. számú ítéletében foglalt azon megállapításra, melynek alapján: 
„A közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, 
bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, 
valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére (ellentételezés) jogosult.” 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Szolgáltató között 2021. június 24. napján létrejött 
megállapodásban a közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett, indokolt költségeiként az 
alábbi tételeket határozták meg:  
 

• 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó végleges és Megrendelő 
által elfogadott elszámolást követően a 2020. évi megállapodásban rögzített és 2020. 
december 31. napjáig teljesített 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint 
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költségtérítési előlegen, valamint 14.000.000,- Ft, azaz Tizennégymillió forint működési 
támogatáson túlmenően a Szolgáltató és Megrendelő 73.775.276,- Ft-ot, azaz 
Hetvenhárommillió-hétszázhetvenötezer-kettőszázhetvenhat forintot kölcsönösen 
elfogadtak.  

 

• 2021. január 1. és 2021. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a 
Szolgáltató ezen időszakra vonatkozó végleges, és Megrendelő által elfogadott 
elszámolásáig 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint költségtérítési előleg 
megfizetésében állapodtak meg.  

 
Felek rögzítik, hogy a kölcsönösen elfogadott összegeket Megrendelő 2021. december 31. napjáig 
köteles volt megfizetni a Szolgáltató, mint jogutód által megadott számlaszámra, mely kötelezettséget 
Megrendelő határidőben teljesítette.  
 

II.  A megállapodás tárgya 
 

A Felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási szerződés pontos részleteiben nem tudtak megállapodni, 
jelenleg erre vonatkozó egyeztetéseket folytatnak, de a közszolgáltatás folyamatos biztosítása 
érdekében jelen megállapodásban rendezik a 2022. december 31. napjáig terjedő időszak szükséges 
pénzügyi feltételeit. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő és a Szolgáltató által folytatott pénzügyi egyeztetések 
alapján Felek a fentiek szerint jogerős ítélettel zárult jogvitájukra hivatkozással, valamint a Szerződés 
6.4.3. pontjában foglalt pénzügyi elszámolás tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 
1. Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat által felkért szakértő 2014. évi szakvéleménye 

alapján megállapítható, hogy a Pannon Volán Zrt. és jelenleg a Volánbusz Közlekedési Zrt. által 
használt könyvelési, elszámolási rendszer megfelel a Szolgáltató belső elszámolási rendjére 
vonatkozó szabályozásnak, ugyanakkor abból Komló Város közigazgatási területén végzett 
közszolgáltatással felmerülő költségek a társaság más közszolgáltatási tevékenységével 
összefüggésben felmerült költségeitől egyértelműen és minden tekintetben elhatárolható módon 
nem mutathatók ki. Az alkalmazott költségfelosztási módszerrel nem mutatható ki, hogy a 
társasági általános költségekben és a műszaki általános költségekben a komlói helyi közlekedési 
szolgáltatás nyújtása miatt a társaság egészére vonatkozóan valójában az egyes években Komló 
Város Önkormányzata részére megküldött beszámolók tartalmának megfelelő többletráfordítás 
merült fel.  

Szolgáltató álláspontja szerint egy 2014. évben lefolytatott vizsgálat eredménye nem lehet releváns 
a 2021-2022. évi elszámolás kapcsán. 
 
Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak a Szolgáltató által Komló Város helyi közszolgáltatási 
tevékenységének ellátásával kapcsolatos 2021. évi beszámoló könyvvizsgálatával megbízott 
független könyvvizsgáló társaság 2022 márciusában készült jelentésében foglaltakról, mely szerint 
a helyi közszolgáltatási beszámoló minden lényeges szempontból megfelelően került elkészítésre, 
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és összhangban van a Társaság elkülönített számviteli nyilvántartásaival, a számviteli törvényben 
foglaltakkal, a Társaság számviteli politikájával illetve szabályzataival. 

 
A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletes elszámolása az Európai Parlament és az 
Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
1370/2007/EK rendeletében meghatározott elvek alapján történik.   

 
Megrendelő rögzíti továbbá, hogy Komló város közigazgatási területén a Szolgáltató és jogelődjei 
által nyújtott helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységen keletkező veszteség egyik fő 
indoka az állami jogszabályokban meghatározott, és a közszolgáltatás ellátásáért felelős 
önkormányzat részére feladatfinanszírozással nem finanszírozott kedvezmények rendszere. 

 
2. Felek a Szolgáltató által Komló város közigazgatási területén végzett helyi személyszállítási 

közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeiként és a méltányos 
nyereségként az alábbi tételeket határozzák meg:  

 

• 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó végleges és Komló 
Város Önkormányzat által elfogadott elszámolás alapján 2021. évi ellentételezési igény 
összegére a 2021. évi megállapodásban rögzített, és 2021. december 27. napján teljesített 
120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint költségtérítési előlegen túlmenően a 
Szolgáltató és Megrendelő 97.550.098,- Ft-ot, azaz Kilencvenhétmillió-ötszázötvenezer-
kilencvennyolc forintot kölcsönösen elfogadnak.  

 
• 2022. január 1. és 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a 

Szolgáltató ezen időszakra vonatkozó végleges, és Megrendelő által elfogadott 
elszámolásáig 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint költségtérítési előleg 
megfizetésében állapodnak meg. 

 
3. Felek megállapodnak, hogy a 2. pontban kölcsönösen elfogadott összegeket Megrendelő az alábbi 

ütemezésben fizeti meg a Szolgáltató által megadott pénzintézeti számlaszámra:  
 
• 97.550.098,- Ft-ot 2022. június 30-ig,  

• 120.000.000,- Ft-ot 2022. június 30-ig. 
 

A 3. pontban meghatározott ütemezés szerinti összegek kifizetése átutalással történik a Szolgáltató 
jelen szerződésben rögzített bankszámlájára. A Megrendelő fizetési kötelezettsége azon a napon 
számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Szolgáltató pénzforgalmi számláján a Szolgáltató 
számlavezető pénzintézete azt jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia. 

 
180 napot meg nem haladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a 2021. évi méltányos 
nyereség összegét az alábbiak szerint módosítani, melyet Szolgáltató a 2022. évi elszámolás során 
jogosult érvényesíteni: 
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Teljes körű pénzügyi rendezés, teljesítés időpontja 
Méltányos nyereség  
mértéke az indokolt 
költségek arányában 

– 2022. december 01. napját követően 5,0% 

– 2022. november 01. és november 30. között 4,5% 

– 2022. október 01. és október 31. között 4,0% 

– 2022. szeptember 01. és szeptember 30. között 3,5% 

– 2022. augusztus 01. és augusztus 31. napja között 3,0% 

– 2022. július 31. napját megelőző teljesítés esetén 4.105.827 Ft 
 
180 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató az esedékesség napjától a tényleges 
pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat 
felszámítására jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 6:155. §-ban meghatározott feltételekkel. Szolgáltató a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. 
elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni. 
 
Amennyiben Megrendelő a központi költségvetésből kiegészítő működési támogatás elnyerése 
érdekében kérelmet nyújt be, kedvezően elbírált kérelem esetén Megrendelő köteles a 2. pontban 
kölcsönösen elfogadott összegeket a benyújtott és kedvezően elbírált kérelmére megállapított 
forrás rendelkezésre állását követő legfeljebb 8 naptári napig Szolgáltató jelen szerződésben 
rögzített bankszámlájára utalni. Az utalással egyidejűleg Szolgáltató felé igazolnia szükséges, 
hogy mikor jutott hozzá a célzott támogatáshoz (pl. bakszámlakivonattal).  
 
A támogatásra vonatkozó fizetési határidő elmulasztása esetén Szolgáltató az esedékesség napjától 
a tényleges pénzügyi teljesítés napjáig a jelen pontban korábban rögzített feltételekkel késedelmi 
kamat felszámítására jogosult. 
 
A Megrendelő az ellentételezést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) „VOLÁN 
társaságok helyi közlekedési közszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás áfa-rendszerbeli 
megítélése” tárgyú szakmai tájékoztatója alapján áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) 
tekinti.  
 
A Megrendelő az ellentételezést mindaddig áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) tekinti, 
amíg a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezéssel 
kapcsolatosan áfa-fizetési kötelezettséget nem állapít meg. 
 
Amennyiben a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezés áfa 
tartalmára vonatkozóan a Szolgáltatóval megkötött jelen közszolgáltatási szerződésben 
foglaltaktól eltérően foglal állást, és megállapítja az ellentételezés utáni áfa fizetési kötelezettséget, 
akkor az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Szolgáltató által fizetendő áfa és egyéb, a NAV, 
annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv által meghatározott bírság, késedelmi 
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pótlékok összegének megtérítésére. Ezen összeget a Megrendelő a Szolgáltatónak a megállapodást 
követő év július 31. fizetési határidejű számlája ellenében köteles határidőre teljesíteni. 

 
4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakban felmerült, bevétellel nem fedezett indokolt költségek, és a Szolgáltató méltányos 
nyeresége megtérítésére, valamint a 2022. január 1. és 2022. december 31. napja közötti időszak 
költségtérítési előlegének megfizetésére vonatkozik, a megállapodásban foglalt összegek jövőbeni 
elszámolásoknak alapját nem képezik.  

 
Felek megállapítják, hogy a Szolgáltató a 2021. évre vonatkozó végleges elszámolását határidőben 
Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. A 2022. évre vonatkozó, Megrendelő által megfizetett 
költségtérítési előleget az indokolt költségek megtérítésébe Felek beszámítják.  
 
Felek megállapodnak továbbá, hogy 2022. évre vonatkozóan a Szolgáltató által 2023. április 15. 
napjáig benyújtandó beszámoló alapján, legkésőbb 2023. június 30. napjáig állapodnak meg a 
2022. évi tényleges bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítéséről. 

 
III.  Záró, vegyes rendelkezések 

 
5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásból eredően közöttük felmerülő 

valamennyi vitás kérdést tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Az egyeztető tárgyalások 
eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a Szerződő Felek a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el. 

 
6. A jelen Megállapodásra, annak értelmezésére és a Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre 

a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 

7. Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a jelent elolvasták, közösen értelmezték, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, a feltüntetett helyen és időben, erre megfelelően 
felhatalmazott képviselőik útján 6 (hat) eredeti példányban cégszerűen aláírják. 

 
Melléklet:  
 

1. sz. melléklet: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (….) sz. 
határozata 

 
Kelt: Komló, 2022. …..…..     Budapest, 2022. …………. 
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Polics József 

polgármester                  

 ______  

Dr. Bói Loránd 

általános vezérigazgató-
helyettes 

 _______  

Kameniczky Ákos Péter 
forgalmi és kereskedelmi 

főigazgató 

 

Komló Város 
Önkormányzata 

Megrendelő 

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő 
Részvénytársaság  

Szolgáltató 

 
 
Záradék:  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen megállapodás mellékletét képező 
……/2021. (... ….) sz. 2022. június ………napján kelt képviselő-testületi határozatával a 
megállapodást elfogadta. 
 
Komló, 2022. ……………. 
 
 
 
        dr. Vaskó Ernő 
        címzetes főjegyző 
 
 
 
 

2. sz. napirend 
 
A kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Valójában díszpolgárunk halála kapcsán és temetésének egyeztetése idején jött elő 
ez a probléma, hogy az elszálló árak miatt a jelenlegi rendeletünkben lévő összeg nem fedezi a 
temetési költségeket, és én úgy gondolom, hogy eléggé furán nézne ki a dolog, ha azt mondanánk, 
hogy eddig mi fizetjük, a többit pedig fizesse ki a hozzátartozó. Ezért jött ez a rendeletmódosítási 
javaslat, hogy a teljes temetési költségbe beleférjünk. Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalta. Elnök asszonyé a szó. 
 
dr. Barbarics Ildikó: A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
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szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 15.) önkormányzati 
rendelete 

a kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 

A kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 
a) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Önkormányzata” szövegrész helyébe az 

„Önkormányzat” szöveg, 
b) 4. § (1) bekezdésében az „500 ezer” szövegrész helyébe a „bruttó 1.000.000” szöveg és az 

„Önkormányzata” szövegrész helyébe az „Önkormányzat” szöveg, 
c) 4. § (3) bekezdésében az „Önkormányzata” szövegrész helyébe az „Önkormányzat” szöveg 
lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2022. július 14. 
 

Polics József dr. Müller József 
polgármester aljegyző 

 
 
 
 

3. sz. napirend 
 
A 2022. évi VIII. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság nem volt határozatképes, ezért a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. Elnök 
asszonyé a szó. 
 
dr. Barbarics Ildikó: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2022. (VII. 14.) sz. határozat 
 

A 2022. évi VIII. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „2022. évi VIII. Komlói Amatőr Színházi 
Találkozó időleges finanszírozása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásáról szóló Nemzeti 
Művelődési Intézet által megküldött értesítő levél figyelembevételével, hatályos együttműködési 
megállapodás hiányában, a VIII. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2022. évi megvalósítása 
során felmerülő költségekre Komló Város Önkormányzat a 2022. évi költségvetési rendelet 
befizetési kötelezettségek tartalék előirányzat terhére legfeljebb 10.000 000,- Ft összeget biztosít.  
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A támogatás folyósítását követően a 
bruttó 10.000.000,- Ft visszapótlásáról gondoskodni kell. 
Határid ő:  2022. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a VIII. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 
megrendezésével kapcsolatos szerződések megkötésére. 
 
Határid ő:  2022. szeptember 30.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
 

4. sz. napirend 
 
Az EBR 562 241 azonosítószámú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő 
biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Itt valójában az Iskola utca-Patak utca találkozása környezetében az eső által okozott 
károk helyreállításáról van szó. Ezt is a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta volna, 
de mivel nem volt határozatképes, így a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. Van-e 
kérdés, vélemény, hozzászólási igény? 
 
Jurinovits Miklós: Már a bizottsági ülésen is elmondtam, ez nemcsak egy területnek vagy a 
területrészen élőknek a problémája, hiszen ez Komló menekülő útja, és ezért fontos, hogy rendbe 
legyen téve és megfelelően tudjuk kialakítani, illetve rendbe hozni azokat a hibákat, amelyeket ránk 
zúduló eső okozott. Természetesen vannak más területrészek is, pontosan tudjuk példaként említeném 
az Ipari utat, mely szintén Komló egyik fő ütőere, ott is hasonló problémák vannak. Reméljük, hogy 
a vállalkozó, akinek a területe mentén egy kialakított csapadékelvezető árok megoldaná az útra 
zúduló eső problémáját gondoskodik majd erről.  
 
Van-e még hozzászólási igény, vélemény? 
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Más kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az EBR 562 241 azonosítószámú vis 
maior igénybejelentéssel kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

99/2022. (VII. 14.) sz. határozat 
 

Az EBR 562 241 azonosítószámú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő 
biztosítása 

 
1. Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat vis maior támogatási igényt 

nyújtson be az alábbiak szerint:  
- Igénylésazonosító: 562 241 
- Helyszín: Komló, Iskola u. 2525 helyrajzi szám. 
- A védekezés során elvégzendő feladatok: közút melletti árok iszaptalanítása 50 fm, 

hordalék mentesítése 55 fm, az átereszek tisztítása 15 fm hosszban. 
 

A védekezés forrásösszetétele: 
 
 
 
 
 
 
 

A védekezés tervezett összköltsége 2.400.000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben 
tudja biztosítani. 

 
2. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a védekezéssel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 
3. A védekezéssel érintett építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálja: közút (Komló, Iskola utca /2525 helyrajzi szám/). 
 

4. A Képviselő-testület vállalja a védekezésnek a - költséghatékonysági és megvalósíthatósági 
szempontokra tekintettel történő – végrehajtását. 

 
5. A Képviselő-testület a 10% saját forrás bruttó 240.000,-Ft-os összegét a 2022. évi költségvetési 

rendelet 7. mellékletben szereplő „Támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat terhére biztosítja. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vis maior támogatás iránti 
igénybejelentésre és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Határid ő:  2022. augusztus 3. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

 

Megnevezés 2022. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 240.000,- Ft 10 
Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 2.160.000,- Ft 90 
Források összesen 2.400.000,- Ft 100 
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5. sz. napirend 
 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2.16-2017-00028) projekt 
kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József:, Ez a téma már szerepelt a bizottságok, illetve a testület előtt, akkor is jeleztük, hogy 
ennek lesz egy ilyen nagyságrendű folytatása. A hiányzó, majdnem 8 millió forintot saját 
költségvetésből kell biztosítani egy 500 millió forintos projektből. Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság tárgyalta és támogatja. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólási igény? 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2022. (VII. 14.) sz. határozat 
 

„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt 
kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének 
biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tájékozódott az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Komlói járásban megnevezésű projekt kapcsán, és a keletkezett visszafizetési 
kötelezettséget tudomásul veszi. 

 
2. A Képviselő-testület elrendeli az összesen 33.311.108,- Forint összegű támogatás visszafizetését. 

A visszafizetés fedezetéül a projektszámlán rendelkezésre álló 25.846.737,- előleget és a 
„pályázati visszafizetési keret” terhére 7.464.371,- forint előirányzatot jelöli meg. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a „pályázati visszafizetési keret” 

terhére 55.729,- forint ügyleti kamat (amely ügyleti kamat a már korábban visszautalt 1.689.247,- 
forint összegű nem elszámolható költség után keletkezett) Jogosult részére történő 
megfizetéséről a Miniszterelnökség emberi erőforrás fejlesztési programok végrahajtásáért 
felelős helyettes államtitkárának fizetési felszólításban meghatározottak szerint gondoskodjon.  
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség teljesítéséről a 
2. pontban megjelölt fedezet terhére gondoskodjon. 

 
Határid ő:  2022. július 20. 
Felelős:  Polics József polgármester 
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6. sz. napirend 
 
Srajné Hojcska Edit telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólási igény? 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2022. (VII. 14.) sz. határozat 
 

Srajné Hojcska Edit telek-kiegészítései kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Srajné Hojcska Edit telek-kiegészítési kérelmével 
kapcsolatos forgalomképessé minősítés” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú, komlói 6038/1 hrsz.-ú, 6289 m2 nagyságú, 

„közpark” megnevezésű ingatlannak a mellékelt térképen bejelölt kb. 180 m2 nagyságú, a 
szabályozási tervben az „Üh” 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. december 20. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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1. sz. melléklet  
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7. sz. napirend 
 
Dr. Czéder Anita telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ezt az előterjesztést szintén a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólási igény? 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2022. (VII. 14.) sz. határozat 
 

Dr. Czéder Anita telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Dr. Czéder Anita telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos 
forgalomképessé minősítés” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú komlói 9811 hrsz. alatti, 60 m2 nagyságú, „út” 

megnevezésű ingatlant forgalomképessé minősíti. 
 

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

 
Határid ő:  2022. december 20. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 

8. sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott 
határozatok jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Humán bizottság tárgyalta. Elnök úré a szó. 
 
Jégl Zoltán: A Humán bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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103/2022. (VII. 14.) sz. határozat 

 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott 

határozatok jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi 
és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület megismerte és utólagosan elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. június 23-i ülésén hozott 19-20/2022. (VI. 
23.) számú határozatait. 

 
 
Polics József: A következő napirend tárgyalására zárt ülésen kerül sor. A nyílt ülést 15 óra 24 perckor 
bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
         dr. Müller József          Polics József 
      aljegyző                          polgármester 


