JEGYZŐKÖNYV
Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 26-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
Polics József: Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a rendkívüli
képviselő-testületi ülésen A jelenléti ívből megállapítom, hogy a testület határozatképes, 12 főből 11
fő van jelen. Vízhányó András igazoltan van távol. A testületi ülést 17 óra 5 perckor megnyitom. A
jegyzőkönyv rögzítése gyorsírásban és diktafonon történik.
Új, 9. sz. napirendi pontként javaslom felvenni és tárgyalni a „KBSK 100 alszámla egyenlegének
felhasználása”, továbbá új, 10. sz. napirendi pontként a „Nagyrendezvények költségeiről előzetes
döntés” című előterjesztéseket.
Az előterjesztések kiküldésre, a szóbeli előterjesztésekkel kapcsolatos határozati javaslatok
kiosztásra kerültek. Kérem, aki a napirendekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.
11 igen szavazattal elfogadta a testület a napirendi pontokat.
1. sz. napirend
A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés
módosítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Aranyos László intézményvezetőt. Az előterjesztés pótlólag
került kiküldésre. A Humán bizottság és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Jégl
Zoltáné a szó.
Jégl Zoltán: A Humán bizottság 6 igen szavazattal a napirend levételét támogatta.
Polics József: Jurinovits Miklósé a szó.
Jurinovits Miklós: A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 5 igen szavazattal szintén a
napirend levételét javasolja.
Polics József: A Képviselő-testület az ülés elején megszavazta a napirendi pontokat, tehát a napirend
tárgyalásra kerül.
Frakcióvélemény van-e?
Dr. Barbarics Ildikó: A bizottság véleménye az, hogy nem szeretnénk nem állást foglalni ebben a
kérdésben, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos dolog és nagyon sokat lendített a
bányásznapi programsorozaton az, hogy profi kézbe került. Elmondhatjuk, hogy színvonalas
rendezvényeknek lehettünk tanúi, ezt senki sem vitatja. Tudomásom szerint azonban a jelenlegi
szerződés december 31-ig szól. Mostanában sorozatosan rendkívüli üléseknek vagyunk részesei a
rendes testületi ülés helyett. Nem értjük, mi az indoka annak, hogy ez a napirend rendkívüli testületi
ülésen került tárgyalásra, mivel egyébként semmi nem indokolja azt, hogy ebben a mai napon döntést
kellene hozni. Javaslom, hogy a Képviselő-testület nyilatkozzon arról, hogy a beérkezett igényt
tudomásul veszi és a szerződés módosításáról az idei rendezvény beszámolójával együtt fog a
szerződés további sorsáról dönteni.
Bareithné Benke Nikolett: Az indokokat megértem, csak a miért-eket nem, ha október 31-én tudunk
dönteni róla, akkor most miért nem. Úgy gondolom, hogy semmit nem befolyásol, hogy most vagy
október 31-én hosszabbítjuk meg a szerződést, hiszen három rendezvény már lebonyolításra került
ennek a vállalkozónak a szervezésében és talán a tavalyi évi volt a legszínvonalasabb az összes közül.
Ők már tavaly amikor lezárták ezt a rendezvényt, elkezdték felvenni a kapcsolatot a zenekarokkal,
megkötni az előszerződéseket, hogy ne álljon fenn annak a veszélye, hogy ne tudjanak eljönni. Hiszen
nagyon jól tudjuk, hogy a zenekarok már 1 évre előre le vannak foglalva. Olyan kapcsolati tőkével

rendelkeznek, hogy vállalják velük a zenekarok is az előszerződések megkötését. Ezért nem értem,
ha most elégedettek vagyunk, akkor miért kell várni október 31-ig?
Polics József: További kérdés, hozzászólás van-e?
Jurinovits Miklós: A pénzügyi bizottság ülésén is elmondtam, hogy nagyon színvonalas műsorban
volt részünk a vállalkozó szervezésében. Ugyanakkor 2020-ban, amikor elmaradt a rendezvény,
akkor jelezte felénk ezt az igényt. Frakcióvezető asszony is elmondta, hogy nagyjából szeptember
környékén kezdi el megkötni a szerződéseket a következő évre a vállalkozó. Ezért nem értjük miért
januárban kell elénk kerülnie ennek a napirendi pontnak, úgy, hogy még a költségvetésen sem léptünk
túl.
Polics József: Miért rendes testületi és miért rendkívüli testületi ülés? Ha olyan kérelem érkezik,
amelyben testületi döntés szükséges, akkor a lehető legrövidebb módon szeretném elintézni. Nem
gondoltam, hogy egy ilyen múlt után pont ez a napirend fog problémát jelenteni bárkinek a Képviselőtestületből. 2020-ban azért nem foglalkoztunk ezzel, mert nem ez volt a legnagyobb problémánk a
pandémia idején. Pár hónapja fogadtuk el az előző rendezvényről szóló beszámolót. Két út van
előttünk: vagy élünk egy 2019-ben megkötött előnyös, önkormányzati szerződés ugyanolyan
feltételekkel való meghosszabbításával vagy azt mondjuk, hogy ebben az évben lejár és
szeptemberben vagy októberben elkezdjük a következő 3-4 évre szóló közbeszerzéssel a következő
4 évnek az előkészítését. Mit befolyásol a költségvetésen ez a dolog? Ez egy fix 9 milliós szám, amely
előtte 10 és 15 millió forintos volt, ezzel a feltétellel fut 2022 december 31-ig. Semmivel sem leszünk
előrébb októberben. A rendezvénybe való beleszólási jogunk mindenféle szempontból biztosítva van.
Március 31-ig le van téve az ez évre vonatkozó javaslat. Áprilisban vagy májusban lehet róla dönteni,
hogy mi nem tetszik ezzel kapcsolatban.
A vállalkozás biztonsága, a bizalom, ha ez jelent valakinek valamit. Úgy gondolom, ez pontosan azt
jelenti, hogy nincs bizalom. Amikor Baranya megye minden városában, minden településén ez a
vállalkozó a szervező. Támogatom a határozati javaslatban foglaltakat.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással együtt, melyet a
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
3/2022. (I.26.) sz. határozat
A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés
módosítása
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében, a Humán
bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével
- megtárgyalta „A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási
szerződés módosítása” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési
Központ, valamint Béni Gábor 7773 Villány Baross G. utca 17. szám alatti egyéni vállalkozó
között fennálló, eredetileg 4 éves (2019-2022) határozott időre szóló vállalkozási szerződés egy
évvel történő meghosszabbítására irányuló indítványt megtárgyalta. A szerződés
meghosszabbításáról szóló érdemi döntést a Képviselő-testület a 2022. évi Komlói Bányásznapok
rendezvényről szóló beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozza meg.
Határidő:
Felelős:

2022. október 31.
Polics József polgármester

2. sz. napirend
Komlói Tésztagyártó Start
tisztségviselőinek megválasztása
Előadó: Polics József polgármester

Szociális

Szövetkezet

alapszabályának

módosítása,

Polics József: Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre. A napirendet a Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottság tárgyalta. Elnök asszonyé a szó.
Dr. Barbarics Ildikó: Annyiban a nem tetszésünket kellett kifejeznünk, hogy kaptunk egy anyagot,
amiben semmilyen módon nem vettünk részt, személyi kérdéssel kapcsolatos döntésekben pedig nem
ez az első eset. Sem polgármester úr, sem a Városgondnokság vezetője, sem pedig a jelenlegi elnök
nem keresett, nem egyeztetett velünk. Úgy tudom, hogy határidőcsúszással, változásbejegyzés
érdekében, az utolsó pillanatok után kaptunk egy kész anyagot, amelyben szerepelnek a nevek. A
jegyzőkönyv is utólag lett csatolva, át is tudtuk tekinteni. A jövőre nézve azon igényünket fejezzük
ki, hogy a személyes kérdésekben is teljes egészében részt szeretnénk venni, az egyeztetéseken a
frakció is képviselve legyen. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta és a frakció is támogatja
a határozati javaslatban foglaltakat.
További kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
4/2022. (I.26.) sz. határozat
A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása,
tisztségviselőinek megválasztása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet
alapszabályának módosítása, tisztségviselőinek megválasztása” c. előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komlói Tésztagyártó Start Szociális
Szövetkezet (Komló, Pécsi u. 51.) 2022. január 13-án meghozott, 1-5/2022. (01. 13.) számú
közgyűlési határozatait. Így különösen hozzájárul Feuerstahler Terézia igazgatósági elnök,
Szabó Barnabás és Simon Bernadett igazgatósági tagok, valamint Bareith Péter
felügyelőbizottsági elnök, Klesch Csilla és Polics József felügyelőbizottsági tagok díjazás
nélküli, 5 évre történő megválasztásához, és a mindezen változásoknak megfelelő
alapszabály-módosításhoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Komló Város Önkormányzat
részéről minden szükséges nyilatkozatot megtegyen a változások cégbírósági átvezetése
érdekében.
Határidő:
Felelős:

2022. február 28.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Feuerstahler Terézia szövetkezeti elnök

Polics József: Felkérem Kispál László alpolgármestert a következő napirend tárgyalásának
levezetésére.

3. sz. napirend
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kispál László alpolgármester
Kispál László: Az előterjesztés kiosztásra került, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
tárgyalta. Kérem a bizottság véleményét.
Dr. Barbarics Ildikó: Gyakorlatilag egy kötelező törvényi végrehajtásról van szó, a bizottság
megszavazta. Nem igazán értem a Kormányhivatal effajta kötelezését, miért kell ehhez testületi
döntés, ha a jogszabály előírja. Sajnálatos, hogy az 5000 főnél nagyobb településeknél ez nincsen
kormányzatilag támogatva, sem ez, sem a következő napirend, még akkor is, ha az nem jogszabályi
kötelezés. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatok mai pénzügyi helyzetében ez nagyon fontos. Itt
szembesülünk azzal, hogy van egy olyan kötelezés, ami mögött nincs meg a pénz, elő kell teremteni.
Támogatjuk az előterjesztést, azzal, hogy a határozati javaslatban Komló Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztésében a Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakat tudomásul veszi, és az
alábbi határozatot hozza, tehát nem mi döntünk így, hanem azokat tudomásul vesszük.
Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 1
tartózkodás mellett, 10 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
5/2022. (I.26.) sz. határozat
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság
előterjesztésében – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltakat tudomásul veszi, és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület Polics József főállású polgármester illetményét 2022. január 1. napjától - a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bek., valamint a
71. § (4) bek. f) pontja alapján - havi bruttó 975.000,- Ft összegben, míg költségtérítését 146.250,- Ft
összegben állapítja meg.
Kispál László: Visszaadom a szót Polics József polgármesternek.
4. sz. napirend
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztés kiosztásra került. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
véleményét kérem.
Dr. Barbarics Ildikó: Jogszabályi kötelezés hiányában is a korábbi előírások alapján az
alpolgármesteri tiszteletdíj mindig igazodik a polgármesteri illetményhez. Társadalmi megbízású
alpolgármesteri tiszteltdíj a jogszabályban előírtaknál alacsonyabb összegben lett korábban is
megállapítva és ezt a tendenciát követve gyakorlatilag egy 10%-os emelést követve bruttó 380.000,-

.Ft, továbbá költségtérítésben 57.000,-Ft összeg megállapítását javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Más kérdés, vélemény, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 1 tartózkodás
mellett, 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
6/2022. (I.26.) sz. határozat
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság
előterjesztésében – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltak alapján – megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Kispál László társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022.
január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. § (2) és (3) bek. alapján - havi bruttó 380.000,- Ft összegben, míg költségtérítését
57.000,- Ft összegben állapítja meg.
5. sz. napirend
Döntés egyes nem költségvetési szervek elszámolásával kapcsolatban
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Humán bizottság tárgyalta. Jégl Zoltán elnöké a szó.
Jégl Zoltán: A bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot. Nem kívántuk kizárni a két egyesületet, a Kék Kokasok Tollas Csapatot és a Komlói
Szilvási Óvodáért Alapítványt, amiért nem számolt el. Viszont az a javaslatunk a Képviselő-testület
felé, hogy az ezévi igényeiket ne támogassuk. Ne zárjuk ki őket, mert akkor 2 évig nem pályázhatnak,
viszont amikor a testület ezt a napirendet tárgyalja, akkor ne kaphassanak támogatást, mivel az előző
egy vagy kettő évi támogatás, amivel nem számoltak el, az elvileg megmaradt. A Kék Kokasok Tollas
Csapat a 2020-2021-es évről nem tudtak elszámolni, 65.000,-Ft rendelkezésre áll még ezévre. A
Komlói Szilvási Óvodáért Alapítványnak 30.000,-Ft áll rendelkezésre.
Kispál László: Engem is megkerestek az elszámolás után, vélhetően az elmúlt időszak nehézségei
okán nem tudták elkölteni a pénzt, rendelkezésre áll. Egyetértek azzal, hogy ebben az évben ne
tudjanak pénzhez hozzájutni, hiszen rendelkezésre áll a tavalyi keret.
Polics József: Triviális, hisz a testület dönt az ezévi támogatásokról, az ad-hoc bizottság támogatása
alapján annak odaítéléséről. Ha valakinél megmaradt az előző évi támogatási összeg, azt idén fel
tudják használni, és a támogatás az idei évre nulla, ez magától értetődik.
Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

7/2022. (I.26.) sz. határozat
Döntés egyes nem költségvetési szervek elszámolásával kapcsolatban
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán bizottság véleményének
figyelembevételével – megtárgyalta a „Döntés egyes nem költségvetési szervek elszámolásával
kapcsolatban” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület azon szervezetek részére, amelyek elszámolásukat a vírushelyzetre való
tekintettel 2022. január 15. napjáig nem tudták teljesíteni, a nem költségvetési szervek részére
2020. és 2021. évben kiutalt támogatási összegekkel való elszámolás határidejét 2023. január
15. napjáig meghosszabbítja.
2. Az érintett szervezetek a 2020. és 2021. évre kapott támogatásokat 2022. évben kizárólag a
2020-as és 2021-es évben megfogalmazott támogatási célok megvalósítására használhatják
fel.
3. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy értesítse az érintett szervezeteket,
illetve a 2021. évi költségvetési rendelet visszamenőleges hatályú módosítása során, valamint
a 2022. évi költségvetési rendelet összeállítása során e döntés rendeleti átvezetéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2022. január 31.
Polics József polgármester

6. sz. napirend
Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a kivitelezési közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására fedezet biztosítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök úré a
szó.
Jurinovits Miklós: A határozati javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Frakcióvélemény, 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:
8/2022. (I.26.) sz. határozat
Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a kivitelezési közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására fedezet biztosítása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Bányász Sport
Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
közbeszerzési szakértő feladatok ellátására fedezet biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a
kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő feladatok ellátására

bruttó 2.150.000, - Ft összeget biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének dologi
előirányzatai terhére.
Határidő:
Felelős:

2022. március 18.
Polics József polgármester

2. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet összeállítása
során a bruttó 2.150.000, - Ft összegű forrást az önkormányzati költségvetés dologi
előirányzatai közé építse be.
Határidő:
Felelős:

2022. március 18.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
7. sz. napirend

KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez ingatlan vásárlása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök úré a
szó.
Jurinovits Miklós: Itt egy kölcsönösen kialkudott 1,75 euró/m2 egységárról beszélünk, ami 5300
m2-t von magával és az árfolyamkockázatot meg a felmerülő egyéb költségeket figyelembe véve
4.500.000,- Ft, amiről döntenénk. Mivel a licitbizottságnak is tagja vagyok, azt gondolom, hogy ez
az ár elfogadható, jó ár, figyelembe véve azt, hogy a fejlesztési terveinkhez ez a terület
elengedhetetlen, így a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Frakcióvélemény, 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:
9/2022. (I.26.) sz. határozat
KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez ingatlan vásárlása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a KBSK Sportcentrum
fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület a kölcsönösen kialkudott 1,75 euró/m2 egységáron megvásárolja a
Lászlóné dr. Pásztó Andrea tulajdonában lévő komlói 1249/26 hrsz.-ú és komlói 1249/29 hrszú ingatlanokból az 1. sz. melléklet szerinti vázrajzon jelölt mindösszesen: 5300 m2 becsült
nagyságú területet a 2. sz. mellékletként csatolt adásvételi előszerződés szerinti feltételekkel.

2.

A
Képviselő-testület
a
felmerülő
költségek
és
az
árfolyamkockázat
figyelembevételével legfeljebb 4.500.000,-Ft fedezetet biztosít a 2022. évi
költségvetés terhére.

3.

A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy az előszerződés 5.1. pontjának
megfelelően az adásvételt követően nem terheli beruházási kötelezettség a
megvásárolt ingatlan(ok) tekintetében.

4.

Felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítás és az adásvétel ügyében teljes körűen
járjon el. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi előszerződés, illetve az abban
foglaltak maradéktalan teljesülése esetén a végleges adásvételi szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:
5.

2022. február 10. előszerződés aláírására
2022. december 31. végleges adásvételi szerződés aláírására
Polics József polgármester

Utasítja a jegyzőt, hogy a fedezetet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadásai közé
építse be.
Határidő:
Felelős:

2022. február 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

8. sz. napirend
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása és önerő
biztosítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: „Háromlábú pályázat”-ként is fut, de valójában útfelújítási pályázatról van szó. Az
előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság tárgyalta. Dr. Barbarics Ildikó elnök asszonyé a szó.
Dr. Barbarics Ildikó: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Polics József: Jurinovits Miklós elnök úré a szó.
Jurinovits Miklós: A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Dr. Pál Gabriella: A múlt héten tájékoztatott minket, hogy a pályázati összeg elnyerése esetén
milyen útszakaszok felújítására fog sor kerülni. Szeretném kérdezni, hogy miért nem az Alkotmány
utca felújítása fog folytatódni?
Polics József: Volt egy program, ami úgy szólt, hogy Berek utca, Attila utca, Alkotmány utca, Irinyi
utca és visszaérünk a Berek utcába, ez az egyik legforgalmasabb tömegközlekedési és egyben gyűjtő
útunk. Aki figyelemmel kísérte az elmúlt évi felújítást, az tapasztalhatta, hogy az Alkotmány utcában
elég komoly vízvezeték kiváltást kellett megvalósítanunk. Ezt meg is csináltuk, a gyógyszertári
buszmegállónál, ahol érintett volt a szakasz, ahhoz hogy továbbmenjünk annak az útszakasznak a
folytatásával meg kellene csinálni az azbeszt cement vezetéknek a kiváltását és mivel már nagyon
sok pályázatunk van, ami a viziközmű rendszer felújítására vonatkozik és ott nagyok az
elkötelezettségeink, lekötött pénzeink vannak, forrásunk azon kívül nincsen, hogy a vízvezetéket is
kiváltsuk. Az Irinyi, Eötvös Kenderföldnek ezen a részén viszont a viziközmű vezetékek kiváltása
már korábban egy eszközhasználati díjas programnak köszönhetően megvalósult, ezért javasoltam,
hogy menjünk az Irinyi utca irányába. A Berek utcában már megcsináltuk a csomópontot, a tűzoltó
behajtó-vásárcsarnok előtti szakaszt, elvileg itt közművekkel rendben vagyunk. Csak műszaki és
logikus pénzügyi kérdések miatt van ez így.
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:
10/2022. (I.26.) sz. határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása és
önerő biztosítása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság, és a Jogi, ügyrendi és Közbeszerzési bizottság állásfoglalásának
figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázat benyújtása és önerő biztosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
megnevezésű pályázati kiírás keretében pályázatot nyújt be:
A belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél:
A Berek utca (3550 hrsz.), illetve az Irinyi János utca (3483 hrsz.) felújítására.
A Képviselő-testület az útszakaszok felújításához 40.000.000, - Ft támogatás igénylése
mellett 13.333.334, - Ft saját forrást biztosít a 2022. évi költségvetés terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés összeállítása során a felújítási feladatot
szerepeltesse.
Határidő:
Felelős:

2022. március 31.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati dokumentáció határidőre történő
benyújtására és felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. február 4.
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
9. sz. napirend

KBSK 100 alszámla egyenlegének felhasználása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Szóbeli előterjesztésről van szó, a határozati javaslat kiosztásra került, a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Elnök úré a szó.
Jurinovits Miklós: A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Polics József: Annyit tennék hozzá, hogy mivel utólagos beszámolási kötelezettség áll fenn a
költségekről a felhasználás beszámolója során fogom tájékoztatni a Képviselő-testületet.
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

11/2022. (I.26.) sz. határozat

KBSK 100 alszámla egyenlegének felhasználása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság javaslatának figyelembevétel – megtárgyalta a KBSK 100 alszámla egyenlegének
felhasználása tárgyú szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alpolgármester javaslatára – a
beszerzési szabályzat alkalmazásának mellőzése mellett – a KBSK 100 alszámlán
összegyűlt összegnek a KBSK 100 rendezvénysorozat céljára történő felhasználásáról
döntsön, annak terhére kötelezettséget vállaljon utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
Határidő:
Felelős:

2.

2022. december 31.
Polics József polgármester
Kispál László alpolgármester

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változások átvezetéséről a
mindenkori költségvetési rendelet módosítás keretében gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2022. december 31.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

10. sz. napirend
Nagyrendezvények költségeiről előzetes döntés
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: A határozati javaslat kiosztásra került, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság
tárgyalta. Elnök úré a szó.
Jurinovits Miklós: A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
Polics József: Egy átmeneti intézkedésről van szó. A március 10-i határidő azt feltételezi, hogy
addigra lesz már 2022. évi költségvetésünk, de mivel ebben az első két hónapban vannak olyan
rendezvényeink, amelyek ha előzetes kötelezettségvállalással is járnak pl.: a neckartenzlingen-i
szerződés aláírásának 30. évfordulója, amelynek a megtartását a nemzetiségi nap előestéjén és a
nemzetiségi nap keretében tervezzük és ott is kell már olyan elő kötelezettségeket vállalni, amelyhez
szükséges ez a felhatalmazás.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
12/2022. (I.26.) sz. határozat
Nagyrendezvények költségeiről előzetes döntés
A Képviselő-testület - a polgármester szóbeli előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a „Nagyrendezvények
költségeiről előzetes döntés” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a tárgyévi nagyrendezvények megvalósítása érdekében felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának rendjéről szóló 9/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (2)
bekezdésében szereplő 1 M Ft-os értékhatár felett, legfeljebb a 2021. évi nemzetközi

kapcsolatok, személyi jellegű juttatás és járulék előirányzat 50 %-áig kötelezettséget vállaljon
és annak terhére fizetést teljesítsen, az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt.
Határidő:
Felelős:

2022. március 10.
Polics József polgármester

A polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy minden a költségvetési előkészületektől függ. Az
biztos, hogy február 15-ével ki kell küldeni az előterjesztést a költségvetéshez kapcsolódóan.
Legkorábban február 17-én tudunk ülést tartani, ha nem megoldható, akkor február 24-én.
A testületi ülést 17 óra 47 perckor bezárta.
Megköszönte a részvételt, mindenkinek további szép napot jó és egészséget kívánt.
K.m.f.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

