JEGYZŐKÖNYV
Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-i üléséről.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
Polics József: Csókolom, jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a
2022. évi első rendes képviselő-testületi ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, hogy 10 fő van jelen.
Gerencsér Ágnes képviselő asszony és Pálfi László igazoltan hiányoznak. A testületi ülést 15 óra 04
perckor megnyitom. A jegyzőkönyv rögzítése gyorsírásban és diktafonon történik.
Az előterjesztések kiküldésre kerültek. A 13.) „Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége” című előterjesztést, valamint előterjesztői jogon a 6.) „Komló Város
Önkormányzat 2022 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása” című előterjesztéshez tett módosító
indítványom kiosztásra került.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 5.) és a 18.) számú napirendi pont címe a
meghívóban jelzettekhez képest helyesen a következő: az 5.) A 212/2021 (VIII.26) számú határozat
módosítása, a 18.) A Komló, Altáró utca 2. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása.
Ezekkel a pontosításokkal szavazzunk a napirendi pontokról.
Kérem, aki a napirendekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a pontosításokkal együtt elfogadta a napirendi pontokat.
1. sz. napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Polics József polgármester

Polics József: Alpolgármester úr és az én beszámolóm pótlólag került kiküldésre, a többi anyag múlt
héten csütörtök-pénteken. Kinek van a beszámolóhoz kérdése? Bareithné Benke Nikolettet illeti a szó.
Bareithné Benke Nikolett: Köszönöm a szót. Polgármester úr beszámolójában láttam, hogy több
fordulós egyeztetést tartottak KBSK nagyberuházás tervezett folyamatáról, ezzel kapcsolatban
szeretnék tájékoztatást kérni, valamint a kézilabda munkacsarnok kivitelezése ügyében is többszöri
egyeztetést tartott, legyen szíves erről is tájékoztatni minket. Érdekelne még, hogy áll most a folyamat
a Volánbusz Zrt. ügyében. Köszönöm.
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Tisztelt képviselőtársaim! Olvastam a beszámolóban,
hogy Neckartenzlingen testvértelepülésünk vezetőivel online megbeszélést folytatott, egyeztetett a
harmincéves partnerségi évfordulóval kapcsolatosan, erről, ha hallhatnánk. A Dél-Kom képviselőivel
is egyeztetett polgármester úr hulladék-kezelés ügyben, illetve az Asztalitenisz Szövetség elnökével,
valamint Dél-Balaton Sióvölgy Konzorciumi ülésen vett részt. Ezekről, ha hallhatnánk.
Alpolgármester úrtól kérdezném, hogy áll a KBSK 100 ünnepség szervezése. Köszönöm szépen.
Dr. Barbarics Ildikó: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! A
CLLD pályázatok kapcsán végzett egyeztetésekről érdeklődnék, illetve az energetikai pályázatokkal
kapcsolatosan folytatott egyeztetésekről. Alpolgármester úrtól én is a KBSK-val kapcsolatban mind
a fejlesztésekről, mind pedig a közelgő 100 éves jubileumi ünnepségre készülődésről érdeklődnék.
Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Akkor először megadom a szót alpolgármester úrnak.
Kispál László: Köszönöm a kérdéseket képviselőtársaim. Én két dolgot szétválasztanék a KBSK 100
és a KBSK fejlesztési célkitűzések nem ugyanaz a lemez, de én azt gondolom szorosan összefügg,

hiszen próbáltuk a KBSK 100 jubileumi évfordulóra időzíteni ezeket a fejlesztéseket. Reméljük, hogy
célba érnek. Ezekről csak annyit, hogy a tervek jelentős része már a végső stádiumban van,
költségelemzések előtt állunk már, kész terveket elemezgettünk. Ma is többek között egy atlétikai
pálya véglegesített tervét néztük át, hogy van-e benne kifogásolható vagy oda nem illő dolog, vagy
nem tetsző dolog. KBSK 100-ra a testület által létrehozott bizottság már több mint másfél éve elkezdte
munkáját, ennek az volt az oka, hogy egy könyv megjelenését nem lehet ad-hoc időszakra beütemezni,
beárazni, ez egy lassú folyamat volt. Másik oka, hogy pénzgyűjtésbe kezdtünk, hiszen az egyesület
egy önálló jogi személy, ezért a város besegít. Egy kicsit lassabban halad a pénzgyűjtés, amivel
szeretnénk méltóbbá tenni az ünnepeket, de arra is van ígéretünk a lassú pénzgyűjtés mellett is, hogy
akár más forrásból még tudjuk-e emelni a színvonalat. Minden pénzbe kerül. Én 13 szakosztállyal
folytattam tárgyalást és várhatóan 1-2 héten belül megint összeül a bizottság annak érdekében, hogy
a végleges forgatókönyveket hozzon tető alá, illetve a szakosztály által benyújtott forgatókönyvekkel
összefésüljük. 2-3 napra lesz sűrítve a végleges program, hiszen azt kell elfogadni és elismerni, hogy
a jelenlegi színvonalon egyik-másik szakosztály már nem képes olyan rendezvényeket tető alá hozni,
amelyik megnyerné a lakosság tetszését.
A bizottsági elnökök részt vettek azokon a
megbeszéléseken, ahol az általános elfogadott rendezési terveket fogadtuk el és a szakosztályok e
mentén adják a forgatókönyvet, ezeket kérjük be a következő 1-2 héten belül. Kevesebb a pénz és a
jelenlegi forgatókönyvhöz, a szakosztályok által kért támogatáshoz ez még nem elég, de azt
gondolom, hogy a felgyorsított utolsó 3-4 hónap hozza meg igazán az eredményt. Eddig is közel
4.000.000 Ft áll rendelkezésre, és a szerény körülmények között is kb. 6.000.000 forintot igényel. Ezt
még lehet ragozni, lehet komolyabb „Öregfiúk meccseket”, találkozókat tető alá hozni. Reméljük,
hogy erre is majd még lesz lehetőségünk. Én bizakodok a megrendezésében. Mindenki tudja,
remélem az időpont mindenki előtt már ismert, hogy augusztus végén rendezzük. A Bányásznap
előestéje, előhete lesz ez a rendezvénysorozat, és reményeink szerint sok száz embert fog
megmozgatni, hiszen az asztaliteniszben, a labdarúgásban, kézilabdában, kosárlabdában, atlétikában
tömegfutással emlékeznek meg a 100. évfordulón. Egy hétig tartó sport tömegrendezvény sorozatot
fogunk rendezni, remélem, mindenki megtalálja majd benne a számítását. Szeretnék még kérni a
sajtón keresztül és a nyilvánosságon keresztül is segítséget azoktól, akik tudnak segíteni, cégeket,
volt sportolókat, járuljanak hozzá. Március közepétől indul az első plakátozási terv és ezzel kezdetét
veszi a rendezvénysorozat hirdetése, nyilvánossá tétele. Remélem, kielégítő a válaszom. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Én, hogy ne hagyjak ki semmit, sorban megyek, mert nagyon sok
témában kérdeztek a képviselők. Első a neckartenzlingeni testvérvárosunk vezetőivel történt Skype os egyeztetés, ami egyik legfontosabb dolog, hogy hála Isten mindenki egészséges, és mindenki jól
van, és mindenki nagyon várja már a személyes találkozás lehetőségét. Abban maradtunk, hogy a 30.
évfordulónak a megünneplésére itt, Komló esetében május 1-jén, a nemzetiségi nap keretében fog sor
kerülni. Majd az egyik napirendnél már látjuk, hogy előtte való nap lesz 11. Kolbásztöltő Fesztivál.
Akkor lesznek a ballagások is, lesz a 30. évforduló, tehát az a hétvége nagyon sűrű lesz. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével történt egyeztetés, illetve a Skype-os kapcsolatfelvétel is
rajta keresztül történt, hisz valakinek tolmácsolni kellett az egész beszélgetést. Előzetesen meghívtam
egy 15-20 fős delegációt ennek a ez ünnepnek, ennek a kerek évfordulónak a megtartására.
Készülnek azok a programelemek, amelynek lesznek olyan részei, ami a német klubba kerül
megrendezésre, lesznek olyan részei, amik a színházban és lesz a lazább kategóriába tartozó részek,
azok itt a nemzetiségi nap keretében lesznek láthatóak. Ha lesz rá mód és lehetőség, akkor
Kolbásztöltő Fesztiválhoz is fognak csatlakozni ezek a részek. Még nem dőlt el 100%-ban, tehát nincs
sok időnk valójában, 2 és fél hónapunk van, hogy minden apró részletet összerakjunk ezzel a 30.
évfordulóval kapcsolatban. Bízom benne, hogy a járványügyi előírások, szabályok lehetővé teszik a
személyes találkozást, és 2 év után méltóan meg fogjuk tudni ünnepelni ezt a 30. évfordulót. A
nemzetiségi önkormányzat elnök asszonya a nemzetiségi önkormányzatot tájékoztatni fogja vagy már
tájékoztatta ennek az egyeztetésnek az eredményéről. Várjuk a programhoz kapcsolódó javaslatokat
én annak érdekében, hogy tényleg méltón megtudjuk ünnepelni a 30. évfordulót. Még várom azt az
ötletet, amivel akkora meglepetést tudunk okozni a neckartenczlingeni delegációnak, mint amilyen
meglepetést ők okoztak a 25. évforduló alkalmával, amikor egy csodálatos jelképes ajándékot adtak
át a városnak. Nem tervezzük, hogy most újra a 30. évfordulóhoz kapcsolódóan szerződést erősítünk
meg vagy írunk alá, ezt nem tartottuk az egyeztetés során fontosnak, lényegesnek, hisz megújításra
került a 25. évforduló alkalmával, így újabb 25 évet reményeink szerint kibír ez a megállapodás.

Következő kérdés a KBSK nagyberuházáshoz kapcsolódik, ami valójában a KBSK 100.
évfordulójához igazodóan indítottunk el már több évvel ezelőtt, és most jutottunk el abba a fázisba,
miután a nyáron a kormány a tervezéshez biztosította a szükséges forrásokat. Ma azt tudom
elmondani, hogy a három részajánlati körből két részajánlati körre határidőben megérkeztek a kiviteli
tervek. Az egyik részajánlati kört azt úgy tudnám összefoglalni, hogy a pályákhoz kapcsolódó
beruházások, a másik részajánlati kör valahol a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, az pedig a
vízellátás, a kutak kérdéséhez kötődik. Itt, ennél a részajánlati körnél megtörtént a meglévő két kútnak
a fennmaradási engedélyeztetése, illetve az új kútnak a vízjogi engedélye is megvan. A futó,
határidőben még pár nap visszalévő első részajánlati kör, ami azt gondolom, hogy a magasépítési
munkák közül az edzőcsarnok, a sport- és munkásszálló terveit tartalmazza, továbbá az ehhez
kapcsolódó összes infrastruktúrát, illetve a kerítések, lelátók megújítását, meglévő vagy bontandó
épületek bontási dokumentációját, illetve a tekepálya és a volt vendég vizesblokk közötti területre
egy új fedett színnek az építését. Már megindultak az előkészületek abban az irányban, hogy a most
rendelkezésünkre álló kiviteli tervek alapján mielőbb el tudjuk indítani a kivitelező kiválasztására
vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást. A Kormányhatározat úgy szól, hogy a beruházásról a
feltételes közbeszerzés lefolytatása után bejövő összegek ismeretében születik döntés. Már sokszor
elmondtam, itt is el fogom mondani, hogy ennek a beruházásnak a megvalósítása én úgy gondolom
április 3. függő. Ez a kormány elkötelezett abban, hogy az ilyen beruházásokat támogassa, bízom
abban, hogy a zökkenőmentes folytatás után erre is lesz-e lehetőség. A tervek magas színvonalat
képviselnek. és elég sok forrásra lesz szükség ahhoz, hogy megtudjuk ezeket a beruházásokat
valósítani. A múlt heti frakcióülésen miniszterelnök úrral egyeztettem, nemcsak a beruházáshoz
kapcsolódó kérdésekről, hanem a KBSK 100 ünnepélyes rendezvény megtartásának támogatási
lehetőségéről is. Bízom abban, hogy az elkövetkezendő egy hónapban még tudunk előre lépni annak
érdekében, hogy az alpolgármester úr által elmondott rendezvények mellé még kiegészítő támogató
rendezvényekkel is tudjuk ennek a 100. évfordulónak az ünnepét még magasabb szintre emelni. A
másik ilyen sporthoz kapcsolódó beruházás, amely már elkezdődött és működik a Szilvásban épülő
kézilabda munkacsarnok, ahol vannak folyamatosan problémáink. A héten keresett a beruházó
képviselője, igazgatója és jövő héten tesz egy helyszíni látogatást, ahol lesznek még egyeztetendő
kérdéseink. Ez egy olyan beruházás, amelyből kilencről döntött a kormány, még 2017-2018 nyarán,
és most pont a komlói épül az országban egyedüliként. Ez nagyon fontos olyan szempontból is,
hogy a kézilabda megteremtette azt a feltételt, hogy egy ilyen beruházást támogasson a kormány
Komlón. Ne felejtsük el, hogy nem csak ezért volt szükség a kézilabda munkacsarnokra. Mi, akik
régen benne vagyunk a folyamatokban tudjuk, hogy a szilvási városrészbe koncentrált oktatási
intézményeknek köszönhetően, ha csak arra gondolunk, hogy a Nagy László Gimnázium elköltözött
Kökönyösből egy csodálatos nagy tornateremből és elment egy tornaszobába. Kökönyösben voltak
és vannak tornatermeink, a szilvási városrészben már ezeket paramétereiben sem mondhatjuk el. A
kézilabda munkacsarnok az államilag fenntartott oktatási intézmények ötnapos tornaóráinak
megtartási lehetőségeit is fogja bővíteni, ezért többszörösen örülök annak, hogy sikerült ezt a
csarnokot Komló városába hozni. Ez egy másfél milliárdos állami beruházás, Komló városa ismét
gazdagodik.
A CLLD pályázatok sajnos egy időben őrülten elhúzódó dolog. Azt tudom mondani, hogy hála isten
a civil szervezetekhez kapcsolódó egy éves, lassan valakinek két éves beszámolók és részletfizetések
elmaradási üteme a Magyar Államkincstár igazgató asszonyának ígérete szerint most fel fog
gyorsulni és a civil szervezetek hozzájuthatnak azokhoz a forrásokhoz, amelyek elmaradtak az elmúlt
időszakban, illetve voltak olyan civil szervezetek, melyek melyeknek az Önkormányzat nyújtott
segítő kezet annak érdekében, hogy a pályázatokban megfogalmazott rendezvényeiket meg tudják
tartani. Nemcsak itt voltunk lemaradva az ún. rendezvényes civil szervezetekhez kapcsolódó részen,
hanem nagyon le voltunk maradva az e-fás, e-fás beruházási részeinknél is. Ha jól emlékszem 6
szerződést aláírtunk, (ebből egy szerződésnél most lesz valamikor munkaterület-átadás), az összes
többinél már megtörtént a munkaterület átadása is, megtörtént a kivitelezők munkába állásának
ütemezése is. Itt kell egy csomó összehangolást végezni, hisz a Kaptár építkezés is ugyanazon a
helyszínen gőzerővel halad. Ha valaki arra jár, akkor láthatja, hogy minden nap pörögnek a mixerek,
jönnek a darus autók, mozognak a gépek, az emberek. A teljes 48-as téren most a CLLD-vel együtt,
kivéve a parkoló területét, egy hatalmas felfordulás van. Mindenkitől türelmet és megértést kérek,
nem tudunk másképpen beruházni, a beruházás időszakában ez kellemetlenséggel jár, de bízom abban,
hogy az elkészült művek mindenkit kárpótolni fognak. A CLLD pályázatok beruházáshoz kapcsolódó

befejezési határideje augusztus vége. Itt most elég intenzív munka fog történni. Van egy hulladékos
blokk, az egész összefügg azzal, hogy kiléptünk december 31-ével a cikói hulladékgazdálkodási
Társulásból beléptünk a Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Társulásba és ezzel együtt tettünk egy
kósza kísérletet, melynél tisztában voltam vele, hogy nem nagyon tudunk a végére járni, ha 12 év
alatt nem jutottunk a végére, akkor itt most a pár hónap alatt biztos nem fogjuk tudni megtenni. A
Dél-Balatoni Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházási elemeinek vagyon átadása is
meg lett célozva ezzel a kilépéssel egyidejűleg. Több fordulóban volt már egyeztetés Siófokkal,
illetve volt Társulási tanácsi ülés is, ahol érdekes következtetést vontak le az északiak, (vízföldrajzi
elhelyezkedésre utalva) ők úgy gondolták, hogy ennek kapcsán átvennék a teljes déli
hulladékgazdálkodási rendszert, hulladéklerakóstól, illetve közszolgáltatásostól és a az ő cégüket
kívánják ezzel megbízni. Azonban még 2000-ben elindított konzorciumi megállapodás vége is az lett,
hogy mindenhez háromnegyedes szótöbbség kell és sem mi nem tudunk úgymond „déliek” döntést
hozni „észak nélkül” és „észak” sem „dél” nélkül, tehát itt egy nagyon nagy konszenzus kell, és a
vagyonátadáshoz pedig minden önkormányzat képviselő-testületének igenlő, 202 igen szavazatra van
szükség. Ez pedig csak akkor menne, ha a Tanácson belül ebben konszenzus lenne. Nincsen.
Mohácsnak a Mohácson lévő felépítmények kellenek, Komlón a Komlón lévő felépítmények
kellenek. A miénk, meg minden települési önkormányzati tulajdonban van. A föld, a felépítmény
pedig a Siófok könyveiben. Ezt nem fogja megoldani más szerintem csak a 2023. július 1-jétől életbe
lépő új hulladékgazdálkodási rendszer. Addig ki kell húznunk az időt, és a nálunk lévő eszközöket,
használnunk kell azzal a közszolgáltatóval, amelyben mi tulajdonrésszel rendelkezünk, ez pedig a
Dél-Kom. A Dél-Kom képviselőivel valójában erről folyt az egyeztetés több fordulóban, illetve a
Mecsek Dráva Társuláshoz való csatlakozás kérdésének pontosítása. Volt egy kósza eltévedt e-mail
ünk, amit kaptunk és az egyeztetések után derült ki, hogy azt nekünk nem szabadott volna megkapni.
Tehát az Entercom-nak voltak ilyen hátrányai ebben az esetben. Az egyértelmű a Dél-Kom én úgy
gondolom, most már 2 éve lesz a nyáron hogy így szolgáltat mint generál szolgáltató, és
alvállalkozásban a Komlói VG Zrt. ott tud lenni, ezáltal több mint 40 embernek tudunk biztosítani
folyamatos munkát. Úgy gondolom, hogy ez a házasság jól működik. Nem tudom, kinek volt
szerencséje a kökényi hulladék komplexumot végigjárni és megtekinteni, én úgy gondolom, hogy
európai szintű hulladékgazdálkodás folyik és az a szakmai és infrastrukturális háttér, ami a Dél- Komnál megjelenik, az számunkra garancia a hosszú távú, biztos működéshez.
A következő kérdés az energetikai pályázatokról szól. Már el tudjuk mondani, hogy az energetika IIIII, én ezeket keverem egyfolytában, tehát az óvodákhoz, illetve a szennyvíztelephez kapcsolódó
beruházásunk már KFF általi jóváhagyásra került, nagyon sok kínlódás árán. Mondhatjuk, hogy lesz
ma is ide kapcsolódó kis forrás biztosítási és pontosítás igény, de összességében befejeződött, most
már a futófolyosóhoz kapcsolódó, az a III-as vagy II-es részben egy nagy beruházási feladatunk van
még vissza a sportközpontnak a tetejére kerülő napelem rendszernek a telepítése. Ez nem a napelem
tetőre való „dobálásának” okán bonyolult, hanem annak okán bonyolult, hogy ezzel egyidejűleg meg
kell erősíteni a sportközpont acélrácsos tartóit és ez nem lesz egyszerű folyamat. Úgy gondolom,
hogy tudunk nekik példát mutatni, hisz a tervezés fázisában mi már megmutattuk, hogy hogyan kell
ezt csinálni. Nem mindegy azonban, hogy milyen károkat fognak tenni a 2 évvel ezelőtt felújított
belső burkolatban, korszerű lámpákban, egyebeken. Itt van egy fokozottabb odafigyelés. egy
fokozottabb egyeztetés.
A KBSK 100 programhoz kapcsolódik már az asztali tenisz szövetség elnökével történt egyeztetés,
ahol már megszületett az elnökségi döntés, amelyre még nem volt példa, hogy Komlón fogják
megtartani a női-férfi asztalitenisz Final Four május 14-15-én lesz itt. Ide jön városunkba az élmezőny
és az ő kísérőik. Olyan szempontból volt érdekes ez a találkozó, mert az elnök úr ismertette az
Asztalitenisz Szövetség általi elkövetkezendő időszaknak a fejlesztési elképzeléseit, hisz ő a
Nemzetközi Asztalitenisz Tenisz Szövetség gazdasági elnökhelyettese. Nem tudom máshoz
hasonlítani – mert a teniszt azt nagyon-nagyon szeretem - és van a 4 kiemelt Tenisz ATP torna, a
Garros, az ausztrál, az amerikai, meg a wimbledoni mérkőzések. Ugyanennek a mintájára szeretnék
az asztaliteniszbe is behozni ezt a rendszert. Annak a lebonyolítását is úgy képzeli el, hogy vidéki
helyszíneken, és ebbe Komló benne van. Köszönjük a Dujónak, a Csuti Évinek, köszönjük a komlói
asztaliteniszezőknek, hogy megszállottságuknak, őrült hozzáállásuknak köszönhetően ilyen szintre
vitték az önkormányzat támogatásával ezt a szakosztályt. Ennek köszönhetően most Final Four-t
rendezhetünk, mennek az egyeztetések az M4-el, hogy hogy hogyan lesznek a közvetítések, hogyan
lesznek ezáltal a közvetítési jogok, hogyan fogják ezáltal is népszerűsíteni otthonunkat. Úgy

gondolom, hogy ezt egy kiemelkedő eseménnyé tegyük a KBSK 100-hoz kapcsolódóan.
A Volán dolgai. Én a Volánnal kelek, a Volánnal fekszek, még jó, hogy ilyen nagy szervezet, sok
dolgozója van, de elég lassan mennek a dolgok. Volt a Komló tévében a négy probléma, négy
probléma közül e-mailen már megérkezett a buszpályaudvarhoz kapcsolódó konzorciális szerződés
őáltaluk aláírva. Ennek a hiánya blokkolja a 136.000.000 forintunkat a Kincstárban. 28-a volt az
ünnepélyes átadás és egyszerűen nagyon lassan mennek a dolgok. Ezen kívül még nincs aláírt
megállapodásunk, de be reményeim szerint ma az Edu elküldte a mai legújabb javaslatot a
buszpályaudvar épületének és területének üzemeltetéséről. Ezzel most már mindenféle egyeztetés
után talán aláírási megállapodásig tudunk jutni. Ennél egy picit messzebb vagyunk a közszolgáltatási
szerződés vonatkozásában. A buszpályaudvar működik, a buszok mennek, a papírok reményeim
szerint utol fogják érni magukat. Nem megnyugtató így ez a helyzet, sok kolléga dolgozik ezen ez
ügyben is. Bízom benne, hogy hamarosan nyugvópontra fog ez a része is érni.
Remélem, minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni, véleményt
nyilvánítani? Ilyet nem látok. Akkor tudunk szavazni a határozati javaslatokról?
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat, melyeket a Képviselő testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
13/2022. (II. 24.) sz. határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló
beszámolót.
A Képviselő-testület tudomásul veszi:
− a tájékoztatást a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabályának elfogadásáról,
− beszámoló a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon épületenergetikai
korszerűsítése Komlón pályázatról, valamint
− a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.
Határidő:
Felelős:

2022. február 28.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
2. sz. napirend

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) 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 49. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) E rendelethez az alábbi mellékletek tartoznak: 1. A bizottságokra átruházott hatáskörök, 2. A
polgármesterre átruházott hatáskörök, 3. Helyi jogalkotási szabályzat.
(4) E rendelethez az alábbi függelékek tartoznak: I. A település története, II. Az önkormányzat
kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke, II/A Az önkormányzat 724100. törzsszámhoz
kapcsolódó szakfeladatok jegyzéke, III. A képviselő-testület döntéseinek előkészítéséről, az ezekkel
kapcsolatos adminisztratív feladatokról, valamint a döntések végrehajtásának rendjéről szóló
szabályzat, IV. A választókerületek beosztása, V. Az önkormányzati képviselők névsora,
képviselőcsoportok, VI. a bizottságok létszáma, személyi összetétele, a bizottsági ülések rendje, VII.
Az önkormányzat együttműködési és főbb társulási megállapodásai, VIII. Kimutatás a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére kötelezettekről és annak határidejéről, IX. A
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség rendje, X. Településrészi
önkormányzatok összetétele.”
2. §
(1) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című
12/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című
12/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
3. §
Hatályát veszti A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
című 12/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelet
1.
„A bizottságokra ruházott testületi hatáskörök és a” alcím címe,
2.
„bizottságok által, illetve állásfoglalásával benyújtható előterjesztések” alcím címe,
3.
szövege,
4.
1–22. pontja,
5.
szövege,
6.
1–4. pontja,
7.
szövege,
8.
1–24. pontja,
9.
szövege,
10. 1–20. pontja,
11. szövege,
12. 1. pontja,
13. szövege,
14. 1–44. pontja,
15. szövege,
16. 1–32. pontja,
17. szövege,

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1–4. pontja,
szövege,
1–2. pontja,
„A polgármester feladatai, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök” alcím címe,
szövege,
1–10. pontja,
szövege,
1–19. pontja.
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Komló, 2022. február 24.

dr. Müller József
aljegyző

Polics József
polgármester

1. melléklet
„1. melléklet
A bizottságokra ruházott testületi hatáskörök és a

Bizottságok által, illetve állásfoglalásával benyújtható előterjesztések
1. HUMÁN BIZOTTSÁG
1.1. A bizottságra átruházott döntési hatáskörök:
1.1.1. A bizottság hatáskörét érintő pályázatok benyújtásáról szóló döntés, amennyiben
önkormányzati önerőt nem igényel vagy a fedezet nevesítve rendelkezésre áll, illetve, ha a
költségvetési rendeletben szereplő szabad szociális előirányzatok terhére biztosítható.
1.1.2. Települési szociális kölcsönről szóló döntés.
1.1.3. Dönt a szociális helyzet alapján történő lakásbérleti jogviszonyok létesítéséről,
felülvizsgálatáról, újabb határozott időre szóló szerződéskötésről, továbbá a fennálló költségelvűvagy szakember letelepítését szolgáló lakásbérleti jogviszony szociális alapú lakásbérleti
jogviszonyra történő módosításáról.
1.1.4. Igénybevett lakáscélú támogatással kapcsolatban, a gyermek komlói óvodába vagy általános
iskolába történő beíratásával kapcsolatos kötelezettség alóli felmentési kérelem elbírálása.
1.1.5. Rendkívüli élethelyzetre tekintettel benyújtott kérelem elbírálása a pénzbeli lakáscélú
támogatás visszafizetésének legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítása tárgyában.
1.1.6. Az óvoda pedagógiai programjának, házirendjének, valamint SZMSZ-ének ellenőrzése.
1.1.7. Az óvoda működési körzetének és nyitva tartási rendjének meghatározásáról szóló döntés.
1.1.8. Az óvodai beiratkozási időszak meghatározása és helyben szokásos módon történő közzététele.
1.1.9. Az óvoda továbbképzési programjának jóváhagyása.
1.1.10. Az óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérésének engedélyezése.
1.1.11. Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, közgyűjteményi intézmények
munkaterve, beszámolói, a könyvtárhasználati szabályzat elfogadása, a közgyűjteményi intézmények
küldetésnyilatkozatának jóváhagyása, valamint a fenntartó jóváhagyását igénylő szabályzatok,
dokumentumok jóváhagyása.
1.1.12. Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények, valamint a közművelődési
megállapodás alapján támogatásban részesülő civil és egyéb szervezetek megállapodásban rögzített
feladataik ellátásáról készített beszámolóinak elfogadása.
1.1.13. Szakmai ellenőrzésekről, értékelésekről készített jelentések elfogadásáról szóló döntés.
1.1.14. A kulturális szakemberek képzési tervének elfogadása, ha a fedezetet a költségvetés biztosítja.
1.1.15. Az iskolai felvételi körzetek véleményezése.
1.1.16. Az iskolában működő intézményi tanácsban önkormányzatot képviselő személyek jelölése.
1.1.17. A Pécsi Tankerületi Központ, valamint a Pécsi Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő
köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének

megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntések
véleményezése.
1.1.18. Lakáscélú támogatási szerződések felmondásáról vagy felbontásáról szóló döntés.
1.1.19. A pályázati forrásból vásárolt vagy felújított önkormányzati lakás esetén dönt a pályázati
céloknak megfelelő bérlő kijelöléséről.
1.1.20. Önkormányzati feladatot ellátó intézmény használatában (kezelésében) lévő helyiséggel
kapcsolatos egy évet meghaladó, de legfeljebb öt éves időtartamra szóló bérleti szerződés
érvényességéhez szükséges előzetes írásbeli hozzájárulás megadása.
1.1.21. A Komló Városi Óvoda beszámolójának és munkatervének elfogadása.
1.2. Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések:
1.2.1. A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések.
1.2.2. Szociális, esélyegyenlőségi, valamint egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó koncepciók
jóváhagyása.
1.2.3. A bizottság által hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések előterjesztése.
1.2.4. Informatikai stratégia, sportkoncepció, ifjúsági koncepció, kulturális és köznevelési koncepció
jóváhagyása.
1.3. Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható előterjesztések:
1.3.1. Az önkormányzat egészségügyi alapellátásának helyzetével, így a háziorvosi és házi
gyermekorvosi ellátással, fogorvosi alapellátással, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátással, a
védőnői szolgálattal, az iskola-egészségügyi ellátással, illetve ezek körzeteivel, színvonalával, tárgyi
és személyi feltételrendszerével kapcsolatos előterjesztések.
1.3.2. Az egészségügyi alapellátás egyes területeinek átszervezésére, módosítására vonatkozó
előterjesztések.
1.3.3. Az illetékes egészségbiztosítási pénztárral való kapcsolattartásra, a város területén működő
egészségügyi ellátás finanszírozására vonatkozó előterjesztések.
1.3.4. Az ügyeleti ellátás helyzetére és színvonalára, valamint az ügyeleti díjak felhasználására
vonatkozó előterjesztések.
1.3.5. Az állami fenntartásban lévő járóbeteg szakellátást, illetőleg fekvőbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézményekkel, illetve azok működésével kapcsolatos előterjesztések (elsősorban
felterjesztés, véleményezés, kérdés).
1.3.6. A bizottság működési területéhez kapcsolódó rendelettervezetek és pályázatok.
1.3.7. Az önkormányzati, illetve térségi fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények
létrehozásával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések.
1.3.8. A szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezésére vonatkozó
előterjesztések.
1.3.9. Lakáscélú támogatásokra vonatkozó előterjesztések.
1.3.10. Szociális és gyermekjóléti intézmények éves szakmai beszámolójára vonatkozó
előterjesztések.
1.3.11. A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással
kapcsolatos előterjesztések.

1.3.12. Közfoglalkoztatással kapcsolatos előterjesztések.
1.3.13. Az időskorúak szociális ellátásával és gondozásával kapcsolatos előterjesztések, programok.
1.3.14. Az önkormányzat által benyújtandó/benyújtásra kerülő szociális tárgykörű pályázatok.
1.3.15. Az önkormányzati köznevelési, közművelődési és közgyűjteményi intézmények
megszüntetéséről, átszervezéséről, feladatának megváltoztatásáról, nevének módosításáról,
költségvetésének meghatározásáról szóló előterjesztések.
1.3.16. Az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi
intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő pályázatok.
1.3.17. A közneveléssel és közművelődéssel kapcsolatos valamennyi előterjesztés.
1.3.18. Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról szóló előterjesztés.
1.3.19. Informatikai tárgyú előterjesztések.
1.3.20. Az önkormányzat fenntartásában, illetve támogatásával működő testnevelési és
sportintézmények munkájával kapcsolatos előterjesztések.
1.3.21. Az önkormányzat ifjúságpolitikai céljaira, feladat- és eszközrendszerére vonatkozó
előterjesztések.
1.3.22. A bizottság működési területéhez kapcsolódó rendelettervezetek és pályázatok véleményezése.
1.3.23. A településrészek, közterületek nevének megállapításáról és megváltoztatásáról szóló
előterjesztések.
1.3.24. A bizottság működési területéhez kapcsolódó alapító okiratok véleményezése a nevelési,
szociális, kulturális, közművelődési intézmények tekintetében.
1.3.25. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot érintő előterjesztések.
2. PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
2.1. A bizottságra átruházott döntési hatáskörök:
2.1.1. Az egyes fejlesztési kiadások fedezeteként számba vehető fejlesztési célú bevételek
meghatározása.
2.1.2. Más, illetékes bizottság véleményének figyelembevételével 500 e Ft egyedi értéket meg nem
haladó tartozások elengedése.
2.1.3. Intézményi gazdálkodás és kötelezettség állomány folyamatos nyomon követése, szükség
szerint javaslat beavatkozásra.
2.1.4. Az önkormányzat költségvetésében meghatározott fejlesztési céltartalék felhasználása.
2.1.5. Szándéknyilatkozat megtételéről szóló döntés, amennyiben az 10 MFt összérték feletti
vagyonhoz illetve kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik.
2.1.6. Az önkormányzati tulajdont illetően az elővásárlási jog érvényesítéséről, illetve az elővásárlási
jogról való lemondásról szóló döntés.
2.1.7. A képviselő-testület vagy jegyző által elhatározott létszámleépítéshez kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról szóló döntés.

2.1.8. A bizottság dönt pályázat benyújtásáról és pályázati önerő biztosításáról a polgármester
indítványára - amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig a képviselő-testület ülésének
összehívására nincs mód – a költségvetésben pályázati önerő céljára biztosított tartalék terhére,
legfeljebb 10 M Ft. értékhatárig.
2.1.9. A munkahelyek megtartása érdekében nyújtható bérleti díjkedvezmények megállapításáról
szóló döntés.
2.1.10. A bizottság hatáskörét érintő pályázatok benyújtásáról szóló döntés amennyiben
önkormányzati önerőt nem igényel vagy a fedezet nevesítve rendelkezésre áll.
2.1.11. Közvilágítási berendezések létesítéséről és üzemeltetéséről szóló döntés.
2.1.12. A vízkár-elhárítási, út-híd karbantartási és víziközmű-rekonstrukcióra jóváhagyott keretek
feladat-meghatározása, felosztása, felhasználásának ellenőrzése, valamint a lakóház-felújítási keret
felhasználása.
2.1.13. A környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló döntés.
2.1.14. Csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény
körül.
2.1.15. A közterület tisztántartásával, a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
döntés.
2.1.16. Országos és helyi környezetvédelmi és városszépítési tárgykörökbe tartozó rendezvényekhez
való csatlakozás, rendezvények lebonyolítása.
2.1.17. A nem lakáscélú helyiségek és beépítetlen területek bérbeadása esetén az induló bérleti díj
meghatározása.
2.1.18. 3 m Ft összértéket meg nem haladó ingatlanoknál az értékesítésre kijelölésről, telek
kiegészítésről, telekalakítás jóváhagyásáról szóló döntés.
2.1.19. Döntés a helyi települési értékké nyilvánításról, a települési értéktár bizottsági teendők
ellátása.
2.1.20. Döntés a nem lakáscélú ingatlanok elidegenítéséről 1 millió forint, bérbeadásáról 3 millió
forint összeghatárig.
2.2. Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések:
A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések.
2.3. Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható előterjesztések:
2.3.1. Részvény, üzletrészvásárlás, értékesítés, apport, tőkeemelés tárgyú előterjesztések.
2.3.2. Tagi kölcsön, kezességvállalás tárgyú előterjesztések.
2.3.3. Adórendeletről és módosításairól, költségvetési rendeletről és módosításairól, zárszámadási
rendeletről, pénzmaradvány jóváhagyásáról, költségvetési beszámolókról szóló előterjesztések.
2.3.4. Költségvetésben jóváhagyott általános tartalék felhasználásáról szóló előterjesztések.
2.3.5. Hitelfelvétellel és biztosíték nyújtásával kapcsolatos előterjesztések.
2.3.6. Közüzemi, közszolgáltatói és térítési díjak módosításáról/jóváhagyásáról szóló előterjesztések.
2.3.7. Tartozás-elengedés 500 e Ft egyedi érték felett.

2.3.8. Költségvetési rendeletben nem nevesített fejlesztésekről szóló előterjesztések és nem nevesített
pályázatok benyújtása, kivéve az önerőt nem igénylő, illetve más bizottság hatáskörébe utalt
fejlesztéseket, pályázatokat.
2.3.9. Intézményi létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések.
2.3.10. Működési, fejlesztési célú pénzeszköz-átadásról szóló előterjesztés.
2.3.11. Belső ellenőri tevékenységgel kapcsolatos előterjesztések.
2.3.12. Állami Számvevőszéki és belső ellenőri vizsgálatokról szóló tájékoztató és intézkedési tervek.
2.3.13. Intézményi tevékenységi kör változásáról és annak költségkihatásáról szóló előterjesztés. (E
tárgykörben előterjesztő köteles számszerűsíteni az adott előterjesztés költségvetési kihatásait a
döntés teljes időtartamára, de legalább 3 évre.)
2.3.14. Önkormányzat által képzett/kezelt alapokról szóló tájékoztatók.
2.3.15. Polgármesteri kerettel kapcsolatos előterjesztések.
2.3.16. A nem költségvetési szervek támogatási keretösszegére vonatkozó javaslattétel.
2.3.17. A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással
kapcsolatos előterjesztések.
2.3.18. Valamennyi olyan előterjesztés, amely többlet kiadást, vagy bevételi kiesést eredményezhet.
2.3.19. A közút mentén, a tengelytől számított védőtávolságok határán belül megvalósuló
létesítményekkel kapcsolatos előterjesztések.
2.3.20. Ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerülő, újrahasznosításra alkalmas területek
megszerzésére vonatkozó előterjesztések.
2.3.21. A városrendezési programok, a belterületi határvonal jóváhagyására, módosítására vonatkozó
előterjesztések, rendelettervezetek, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, a környezet épített
és természetes elemeinek védelmével kapcsolatos előterjesztések, a helyi szabályozási tervek
előkészítésére, továbbfejlesztésére, módosítására vonatkozó előterjesztések, általános és részletes
rendezési terv módosításáról szóló előterjesztések (ha a beruházás a tervmódosítást teszi szükségessé).
2.3.22. A helyi köztemetővel (elsősorban létesítésével, bővítésével és fenntartásával) kapcsolatos
előterjesztések.
2.3.23. Barnamezős ingatlanok hasznosításával kapcsolatos előterjesztések.
2.3.24. Települési, megyei térképészeti határkiigazításra vonatkozó előterjesztések.
2.3.25. Az országos közúthoz közvetlenül nem csatlakozó helyi utak, a helyi utak részét képező járdák,
valamint a helyi kerékpárutak és gyalogutak építésével, korszerűsítésével kapcsolatos előterjesztések.
2.3.26. A közművekre vonatkozó előterjesztések.
2.3.27. A művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról szóló előterjesztések.
2.3.28. A települési vízellátás, a települési csatornázás, az összegyűjtött szennyvizek elhelyezése,
tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, a helyi vízrendezés és vízkár-elhárítás, az ár-és belvízvédekezés
államigazgatási feladatainak ellátásával kapcsolatos előterjesztések.
2.3.29. Önkormányzati erdők és egyéb zöldterületek létesítésével és kezelésével kapcsolatos
előterjesztések.

2.3.30. A bizottság működési területéhez kapcsolódó rendelettervezetek és pályázatok véleményezése.
2.3.31. A helyi idegenforgalom és turizmus fejlesztésére, javítására vonatkozó előterjesztések.
2.3.32. Az önkormányzat idegenforgalmi propagandájának javításával, fejlesztésével és
támogatásával kapcsolatos előterjesztések.
2.3.33. Helyi jellegű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendeletek tervezete.
2.3.34. Az önkormányzat gazdasági programja.
2.3.35. Önkormányzati vagyon tulajdon átruházás útján történő növelésére tett javaslat.
2.3.36. Más bizottság kizárólagos hatáskörébe nem tartozó beruházási, felújítási tárgyú
előterjesztések.
2.3.37. Hosszú távú beruházási koncepció és szakmai program előkészítése.
2.3.38. Az önkormányzat gazdasági és válságkezelési stratégiájának meghatározása, ilyen témájú
pályázat elbírálása.
2.3.39. 3 m Ft összértéket meghaladó ingatlanoknál, telek-kiegészítéseknél, telekkialakításoknál az
értékesítésre történő kijelölés.
2.3.40. Önkormányzati ingatlanok elidegenítése.
2.3.41. A bizottság hatáskörébe tartozó, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással
kapcsolatos előterjesztések.
2.3.42. Munkahely-teremtési támogatásokkal kapcsolatos előterjesztések.
2.3.43. A kommunális és városüzemeltetési feladatokat ellátó önkormányzati intézmények és
gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos személyi kérdések véleményezése.
2.3.44. Más bizottság kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, törzskönyvi nyilvántartással összefüggő
előterjesztések véleményezése.
3. JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
3.1. A bizottságra átruházott döntési hatáskörök:
3.1.1. Szakember letelepítése céljából benyújtott lakáskérelmekről szóló döntés.
3.1.2. A helyi képviselők, bizottsági tagok és a nem képviselő bizottsági tagok költségtérítésének,
tiszteletdíjának megvonásával kapcsolatos vitás kérdésekről szóló döntés.
3.1.3. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
ellátása.
3.1.4. Közbeszerzési szabályzatban meghatározott véleményezés és a beérkezett ajánlatok elbírálása.
3.1.5. Az önkormányzat közbeszerzési, beszerzési eljárásai esetén az eljárást megindító hirdetmény
jóváhagyása.
3.1.6. Jóváhagyja a közbeszerzési tervet és az esetleges módosításait.
3.1.7. A közbeszerzési, valamint a beszerzési szabályzatokban meghatározott, a bizottság hatáskörét
leíró feladatok ellátása.
3.1.8. Könyvvizsgáló kiválasztása.

3.1.9. Alapvagyon biztosító kiválasztása.
3.1.10. Kártérítési perekben jogi szakvélemény alapján peres megállapodások megkötése.
3.1.11. Pénzügyi kötelezettséggel nem járó pályázat benyújtásáról szóló döntés, ha a rendelkezésre
álló idő rövidsége indokolja.
3.1.12. Pályázat benyújtásáról szóló döntés, ha az ahhoz szükséges önerő pénzeszköz átadásával
külső szerv, illetve más szervezet által biztosított, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja.
3.1.13. A rendes képviselő-testületi ülések közötti időszakban legfeljebb 5 millió forint önerőt igénylő
pályázatról szóló döntés, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja, illetve a képviselő-testület
összehívása aránytalan nehézséggel járna.
3.1.14. Az önkormányzat közigazgatási területén lévő más önkormányzat tulajdonára fennálló
elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat megtétele.
3.1.15. 5 m Ft értékhatárig az önkormányzati tulajdonban lévő értékpapírok (részvények, kárpótlási
jegyek) értékesítéséről szóló döntés.
3.1.16. Az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan megkötött megállapodás jóváhagyása.
3.1.17. Az önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása a
képviselő-testület hivatala SZMSZ-ének kivételével.
3.1.18. Közterület-használat engedélyezése.
3.1.19. A közút nem közlekedési célú igénybevételéről szóló döntés (közútkezelői hozzájárulás),
amennyiben a kérelmező rendezvénnyel összefüggésben kívánja használni a helyi közutat.
3.1.20. Az illetékes egyéni választókerületi képviselőkkel egyeztetve, a körzeti megbízott
kinevezésének véleményezésére vonatkozó előterjesztés.
3.1.21. A „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálása a képviselőtestület rendelet alapján.
3.1.22. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíjpályázat elbírálása a képviselő-testület rendelet
alapján.
3.1.23. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjpályázat elbírálása a képviselőtestület rendelet alapján.
3.1.24. A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók ösztöndíjpályázatainak
elbírálása a képviselő-testület rendelet alapján.
3.1.25. A Városgondnokság értesítését követően dönt a megüresedett önkormányzati lakás kiutalási
módjáról.
3.1.26. Önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek igazolása esetén kérelemre dönt az előírt
szolgálati idő alóli felmentésről, amennyiben a lakásbérlő szociális helyzet szerinti lakásbérleti
jogviszonyra kívánja módosítani a szakember letelepítése céljából bérelt önkormányzati lakást.
3.1.27. Bevételszerző tevékenységgel össze nem függő közterület-használat esetén kérelemre, külön
méltánylást érdemlő esetben dönt a fizetendő közterület-használati díj mérsékléséről vagy
elengedéséről.
3.1.28. A közterület filmforgatás célú használatával kapcsolatos hatósági szerződés jóváhagyásáról
szóló döntés.

3.1.29. A polgármester előterjesztésére a polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása a
jogszabályi előírásoknak megfelelően, minden év február 28. napjáig.
3.1.30. A polgármester tevékenységének folyamatos ellenőrzése.
3.1.31. A közterület-foglalási önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó –köztemetőn kívüli –
forgalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintő hasznosítása.
3.1.32. A képviselő-testület tagjait megillető mobiltelefon készülék, valamint internet csatlakozással
ellátott számítógép igényléséről, használatáról, illetőleg azok amortizációs értéken történő
megvásárlásáról szóló szabályzat jóváhagyása.
3.2. Csak a bizottság által benyújtható előterjesztések:
3.2.1. A bizottság munkájáról, tevékenységéről szóló beszámolók, előterjesztések.
3.2.2. A polgármester és alpolgármester juttatásaira vonatkozó javaslat előterjesztése.
3.2.3. Helyi kitüntetés adományozására vonatkozó előterjesztés.
3.2.4. A képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás, illetve vagyonnyilatkozat tétellel
kapcsolatos ügyek.
3.3. Csak a bizottság állásfoglalásával (véleményével) benyújtható előterjesztések:
3.3.1. A városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezésére vonatkozó előterjesztés.
3.3.2. A helyi közbiztonsági tárgyú előterjesztések.
3.3.3. A települési földrajzi nevek megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó előterjesztés.
3.3.4. Az önkormányzati rendeletek tervezete.
3.3.5. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti közigazgatási szerződések
megkötése, módosítása.
3.3.6. A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó szerződésekre, megállapodásokra
vonatkozó előterjesztések.
3.3.7. Más bizottság hatáskörébe nem tartozó személyi döntések véleményezése.
3.3.8. Kártérítési ügyekről szóló előterjesztések.
3.3.9. A településrészek, közterületek nevének megállapításáról és megváltoztatásáról szóló
előterjesztések.
3.3.10. Önkormányzati tulajdonban lévő, illetve önkormányzati részesedéssel működő gazdasági
társaságok, alapítványok és Nonprofit Kft.-k alapító okirataira és társasági szerződéseire, valamint
azok módosítására vonatkozó előterjesztések, illetve ezek éves beszámolója, felügyelő bizottsági
tájékoztatója, valamint legfőbb döntéshozó szerveik határozatainak jóváhagyása.
3.3.11. Önkormányzati költségvetési szervek, Nonprofit Kft-k, gazdasági társaságok alapításának,
átszervezésének és megszűntetésének tervezete.
3.3.12. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztéseiről szóló előterjesztések.
3.3.13. Üzemeltetési, vagyonkezelési szerződések.”

2. melléklet
„2. melléklet
A polgármester feladatai, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök

1. A polgármester feladatai
1.1. Az önkormányzat képviselete.
1.2. Az önkormányzat demokratikus működésének, széleskörű nyilvánosságának biztosítása.
1.3. A települési képviselők, bizottságok munkájának segítése.
1.4. A társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel való
együttműködés.
1.5. Településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése.
1.6. Képviselő-testületi döntés ismételt tárgyalásának kezdeményezése.
1.7. Bizottság összehívásának kezdeményezése.
1.8. A bizottság döntése végrehajtásának felfüggesztése, ha az a képviselő-testület határozatával
ellentétes, vagy egyébként sérti az önkormányzat érdekeit, erről a képviselő-testületet soron
következő ülésén tájékoztatja.
1.9. A bizottság elnökének jelzése alapján a bizottsági elnök kizárásáról szóló döntés, ha az adott ügy
az elnököt vagy hozzátartozóját személyesen érinti.
1.10. Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőinek tekintetében az egyéb
munkáltatói jogok gyakorlása
2. A polgármesterre átruházott hatáskörök
2.1. Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása.
2.2. Rendkívüli települési támogatásról szóló döntés.
2.3. Köztemetésről szóló döntés.
2.4. A települési adósságkezelési szolgáltatásról és a települési adósságcsökkentési támogatásról
szóló döntés.
2.5. A települési szociális célú tűzifa juttatásról szóló döntés.
2.6. Pályázati forrásból vásárolt vagy felújított önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződés
felmondását követően – ha a pályázati feltételek előírják – dönt egy másik önkormányzati lakás
kiutalásáról ugyanazon bérlő vagy bérlőtársak részére.
2.7. A „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra vonatkozó hirdetmény
közzététele a képviselő-testület rendelet alapján.
2.8. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíjpályázatra vonatkozó hirdetmény közzététele a
képviselő-testület rendelet alapján.
2.9. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjpályázatra vonatkozó hirdetmény
közzététele a képviselő-testület rendelet alapján.

2.10. A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók ösztöndíjpályázatára vonatkozó
hirdetmény közzététele a képviselő-testület rendelet alapján.
2.11. A kegyeleti gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet szerinti feladatok ellátása.
2.12. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő beruházás, építési munka, valamint rendeltetési
mód változása esetén tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtétele.
2.13. Önkormányzati tulajdonú ingatlan részletfizetéssel való értékesítése esetén az adós
személyében bekövetkező változáskor a tartozás átvállalásához hozzájáruló nyilatkozat megtétele,
továbbá önkormányzati tulajdonnal, önkormányzati támogatással vásárolt ingatlannal kapcsolatos
jelzálogjog sorrendjének bejelentéséről, átjegyzéséről szóló nyilatkozat megtétele, részletfizetés
engedélyezése, rendelkezés jelzálogjog törléséről megszűnt jogalap esetén.
2.14. Alszámla nyitás.
2.15. Szándéknyilatkozat megtétele minden olyan esetben, melyben a nyilatkozattal érintett
vagyontárgy, egyéb kötelezettség összértéke 10 millió Ft alatt van.
2.16. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonkörébe tartozó műemlékek, középületek
és erdők tulajdonjogot nem érintő hasznosításáról szóló döntés.
2.17. Azon társasházakban, ahol az önkormányzati tulajdon 50 % alatti, ott a társasházi közgyűlés
döntésével megegyezően hozzájárulás adása a közös tulajdonú helyiségek arányos tulajdoni
hányadának értékesítéséhez a társasház által meghatározott áron azzal a feltétellel, hogy a befolyó
ellenértéket a társasház felújítási alapjára kell befizetni.
2.18. Pénzügyi kötelezettséggel nem járó pályázat benyújtásáról szóló döntés, ha a rendelkezésre álló
idő rövidsége indokolja.
2.19. Pályázat benyújtásáról szóló döntés, ha az ahhoz szükséges önerő pénzeszköz átadásával külső
szerv, illetve más szervezet által biztosított, ha a rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja.
3. sz. napirend
VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés megindítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Mester Zoltán urat a BARANYA-Víz üzemigazgatóját. Az
előterjesztés pótlólag került kiküldésre. Ez egy korábban benyújtott és már nyertes pályázat kapcsán
a támogatói okirattal kapcsolatos pontosítások. Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, mindkettő elfogadásra
javasolja. Van-e ezzel kapcsolatban frakcióvélemény kérdés, hozzászólási igény? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
14/2022. (II. 24.) sz. határozat
VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés megindítása
A Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével –
megtárgyalta a VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés
megindítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő testület a 75/2021(III.12.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi és a VÁRA ÉMI
2020 pályázat támogatói okiratával összhangban a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés

értékét nettó 47.555. 670,- Ft, azaz bruttó 60.395.701,- Ft-ban, a kapcsolódó nem támogatott
fejlesztés összegét nettó 1.450.000,- Ft azaz bruttó 1.841.500,- Ft-ban, mindösszesen nettó
49.005.670,- Ft azaz bruttó 62.237.201,- Ft-ban határozza meg.
2. A pályázati forráshoz 30%, azaz nettó 14.266.701,- Ft önerőt biztosít a 2020 évi
eszközhasználati díj terhére.
3. A pályázaton kívüli forrásból megvalósuló fejlesztés teljes nettó összegét 1.450.000,- Ft-ot
szintén a 2020 évi eszközhasználati díj terhére biztosítja.
4. A fejlesztés megvalósulásának és elszámolásának időszakában – a pályázat részbeni
utófinanszírozására és az Áfa későbbi időpontban történő visszaigénylésére tekintettel- a
támogatási előlegen felüli - önerőt is magába foglaló - bruttó 38.934.923,- Ft-ot biztosít a
2020 és 2021. évi eszközhasználati díj terhére.
5. A pályázat elszámolását és az Áfa visszaigénylését követő visszatérült összeg céljellegű
felhasználásáról a képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
6. A képviselő testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bek. j) pontja
szerint az üzemeltető Baranya-Víz Zrt.-t bízza meg a „Komlói Szennyvíz-tisztító telep biogáz
felhasználás hatékonyságának javítása” építési beruházás kivitelezésével. Felkéri a
polgármestert az „in-house” vállalkozói szerződés megkötésére.
7. Felkéri a Polgármestert a pályázati forrás nélkül megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó
Vállalkozási szerződés megkötésére, Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata
szerinti beszerzési eljárás lefolytatása után legjobb ajánlatot adó ajánlattevővel.
Határidő:
Felelős:

2022. március 25.
Polics József polgármester

8. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet II. fordulós előterjesztésében az
előirányzat változásokat vezesse át.
Határidő:
Felelős:

2022. március 25.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. sz. napirend
A Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására
vonatkozó feladatok ellátására fedezet biztosítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság elfogadásra javasolja.
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény hozzászólási igény? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

15/2022. (II. 24.) sz. határozat
A Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására
vonatkozó feladatok ellátására fedezet biztosítása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Kaptár és
Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok
ellátására fedezet biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a
nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására összesen bruttó 4.188.460, - Ft
összeget biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére.
Határidő:
Felelős:

2022. március 18.
Polics József polgármester

2. Képviselő-testület tájékozódott arról, hogy a kiadás fedezetét az előterjesztett I. fordulós 2022.
évi költségvetési rendelet-tervezet számai tartalmazzák. Jóváhagyja, hogy a vonatkozó
kötelezettségvállalásra a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt sor kerüljön és
garantálja a fedezet rendeleti jóváhagyását.
Határidő:
Felelős:

2022. március 18.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

5. sz. napirend
A 212/2021. (VIII.26.) számú határozat módosítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Ez valójában a 48-as tér ideiglenes áram vételezésének, a számháborúinak a
pontosítását tartalmazza. Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólási igény? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
16/2022. (II. 24.) sz. határozat
A 212/2021. (VIII. 26.) számú határozat módosítása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 212/2021. (VIII. 26.)
számú határozat módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a 212/2021. (VIII. 26.) számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„A Képviselő-testület a Határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Komló Város Önkormányzat legfeljebb bruttó 3.600.000.- Ft értékben forrást biztosít a 7300
Komló, 48-as teret érintő villamoshálózati munkákra.”
Határidő:
Felelős:

2022. március 18.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2.

A Képviselő-testület tájékozódott arról, hogy a kiadás fedezetét az előterjesztés I. fordulós
2022. évi költségvetési rendelet-tervezet számai tartalmazzák. Jóváhagyja, hogy a vonatkozó
kötelezettségvállalásra a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt sor kerüljön és
garantálja a fedezet rendeleti jóváhagyását.
Határidő:
Felelős:

2022. március 18.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
1. számú melléklet

KIVONAT
a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2021. (VIII. 26.) sz. határozata
Képviselő-testület 165/2021. (VI. 2.) számú határozatának módosítása, Komló,
48-as téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének, valamint a
tervezett Kaptár épület helyén áthaladó kábel kiváltásának munkálataihoz
szükséges önerő biztosítása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a ,,Képviselő-testület 165/2021. (VI.
2.) számú határozatának módosítása, Komló, 48-as téren található ideiglenes áramvezeték
véglegesítésének, valamint a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó kábel kiváltásának
munkálataihoz szükséges önerő biztosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a 165/2021. (VI. 2.) sz. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„Komló Város Önkormányzat bruttó 1.030.224,- Ft értékben forrást biztosít a 7300 Komló,
48-as téren (3837 hrsz.) található ideiglenes áramvezeték véglegesítéséhez szükséges
hálózatcsatlakozási díj finanszírozására a 2021. évi költségvetés 7. számú mellékletében
szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” terhére, az E-ON DélDunántúli Áramhálózati Zrt-vel megkötésre kerülő szerződéshez.”
2. A Képviselő-testület a Határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Komló Város Önkormányzat legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft értékben forrást biztosít a 7300
Komló, 48-as téren (3837 hrsz.) tervezett új Kaptár épület helyén áthaladó bekötő
áramvezeték kiváltásának munkálataihoz, valamint forrást biztosít a 7300 Komló, 48-as
téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kivitelezéséhez legfeljebb bruttó
1.500.000,- Ft értékben a feladatok ellátásra irányuló szerződések megkötésére a 2021.
évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és
megelőlegezési keret” terhére.”
Határidő:
Felelős:

2021. október 30.
Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő feladatok ellátásra a
beszerzési eljárások lebonyolításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2021. szeptember 30.
dr. Müller József aljegyző
K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

6. sz. napirend
Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Már a bizottsági ülésekhez és itt most a képviselő-testületi ülésen is kiosztásra került
a saját hatáskörben benyújtott módosító javaslatom, amely 6 pontot foglal magában. Reményeim
szerint mindenki megkapta a könyvvizsgáló jelentést is, ami pótlólag került kiküldésre. Nem tudom
Aladics Zoltán irodavezető úrnak van-e szóbeli kiegészítése?
Aladics Zoltán: Tisztelt Képviselő-testület! Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az
intézményekkel, szakszervezetekkel, nemzetiségekkel, települési részönkormányzatokkal
egyeztetésre került az anyag. A könyvvizsgálói véleményt említette a polgármester úr is. Az
egyeztetések során olyan felvetés, ami módosító javaslatként a bizottságok vagy a képviselő-testület
elé kerülhetett volna, nem volt. A könyvvizsgáló pedig egyértelműen leírta az anyagában, hogy
egyetért az előterjesztésnek azzal a megállapításával, hogy a két forduló között még bőven van
munkánk annak érdekében, hogy végrehajtható költségvetést lehessen 2 hét múlva elfogadni.
Köszönöm.
Polics József: Az előterjesztést a módosításokkal együtt a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, illetve a Humán bizottság tárgyalta és
mindhárom bizottság elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény? Barbarics Ildikót illeti a szó.
dr. Barbarics Ildikó: Köszönöm a szót. Bár az I. fordulónál tartunk nyilvánvalóan majd a számok,
remélhetőleg a II. fordulóra összeállnak, ahogy irodavezető úr is elmondta. Minden bizottság
támogatta, de azt mindenki látja, és egyébként a határozati javaslatok előtt maga az előterjesztés is
mintegy összefoglalva tartalmazza, hogy a szokásoktól eltérően még általában fejlesztési hiányokról
beszélünk, működési hiány nem lehet költségvetésünkben. Most azért igen tetemes összeggel nézünk
szembe és ez az amit, amin nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, úgyhogy azt gondolom, mind az
irodának, mind pedig a képviselőknek igencsak lesz dolga a az elkövetkezendő 2 hétben, hogy a
könyvvizsgálónak is megfelelő, rendeletileg is elfogadható költségvetés álljon össze. Nyilvánvaló,
ahogy az előterjesztés számos tételt tartalmaz mind a fejlesztés mind a működés terén azért azt sem
szabad kihagynunk, hogy rendelkezünk egy intézményrendszerrel mondhatni, hogy ez a város által
fenntartott intézményrendszer, amit kezelnünk kell és ezek az intézmények nagyon sokszor odaadóan
is viselkednek, amikor a költségvetésről van szó, akár nézhetjük itt a tartalék képzéseket is. Azt is
látnunk kell most, hogy azért egyfajta egyensúly megbomlásáról van szó, a normatív támogatásokat
mint kormányzati támogatásokat illetően és az intézmények fenntartását tekintve ezek
összefüggésében, ami azért szintén okot ad a költségvetésünk jelen helyzetében, ami
vonatkozásában azért van egy jó része, amit kormányzati szinten szerencsésebben kellene kezelni.
Egy szónak is száz a vége a frakció támogatja a költségvetést a polgármesteri módosító indítvánnyal
együtt azzal, ami itt már többször elhangzott, hogy nem kis feladat vár ránk, hogy ebből egy
elfogadható és rendeletben is helytálló költségvetést hozzunk létre a két hét múlva tartandó testületi
ülésre. Köszönöm.

Polics József: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás igény? Bareithné Berke Nikolettet illeti
a szó.
Bareithné Benke Nikolett: Köszönöm a szót polgármester úr. Csak annyit szeretnék hozzátenni,
hogy ahogy eddig minden évben közösen megoldottuk a működési hiányokat úgy gondolom, hogy
most is meg fogjuk tudni közösen oldani. Még annyit mondanék, hogy ez a kormány még soha nem
hagyta cserben az önkormányzatot, úgy gondolom, hogy ezután se fogja. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e még a költségvetéssel kapcsolatban szólni valaki? Ilyet
nem látok. Én azért egy pár dolgot még az elhangzottakhoz kapcsolódóan pár gondolatot szeretnék
elmondani. A mostani beterjesztett költségvetésünk főszáma ez a 9,3 milliárd, ez egy jó milliárddal
kevesebb, mint az elmúlt időszakban volt a költségvetésünk. Annyit jelent, ami itt el is hangzott, hogy
a fejlesztési hiányunk, ami a tervezetben hitelfelvétellel van szerepeltetve, az 393 milliárd Ft. Ehhez
a fejlesztéshez azt tudom mondani, hogy van két tétel, ami még amikor az előterjesztés készült, nem
állt rendelkezésünkre. Az egyik tétel, amiről már itt a beszámolónál beszéltünk a Volánnak a 135
millió forintos beruházáshoz kapcsolódó kormányzati támogatása, amelyre már megszületett a
kormánydöntés, aláírtuk a támogatási szerződést, konzorciumi megállapodás hiányzik ahhoz, hogy
abból már végre pénz legyen. Tegnap miniszterelnök úr aláírta a 192 millió forintos Barna 1-hez
kapcsolódó támogatás többlettámogatási igényt, ami ma meg is jelent a közlönyben, tehát az is ettől
a pillanattól hivatalossá vált. Ez a két tétel magába a 327.000.000 forintos kormányzati támogatást
jelent a beruházásainkhoz kapcsolódóan, ami a fejlesztési hiányunkat minimalizálja, jelentősen
csökkenti. Az elmúlt években nem tudtunk hitelt fölvenni a beruházásainkhoz (ez valójában a
fürdőépület volt az utolsó, amikor fölvettük az 54.000.000 Ft-os hitelt, illetve előtte a Vásárcsarnok
befejezéséhez kapcsolódóan volt hitelfelvételünk, kicsi a Petőfi térhez), de igazán a sok-sok apró
tételből adódó nem egészen hitelképes beruházásokat nem tudtunk hitelből fedezni, hanem mindig
saját forrásból és kormányzati támogatásokból kellett megoldanunk. A nagyobb probléma a működési
területen van, hisz a költségvetés most egyensúlyban van, mert oda van téve a varázsszó a REKI. A
REKI-ből majd 1,77 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy ez a működési költségvetés
egyensúlyban legyen. Ennyit biztos nem lehet szerezni, ha visszaemlékszem az elmúlt évtized
csúcsára minden igaz az 360 millió forint volt a legnagyobb összeg, amit akkor még ÖNHIKI-nek
hívtak, amit sikerült ezen a téren a városba hozni. Itt még jelentős számháborút kell vívnunk annak
érdekében, hogy nyugodtan menjünk neki a 2022-es évnek költségvetési szempontból. Azt tudom
mondani az elmúlt évek tapasztalata alapján néhány kiegészítő feladatalapú támogatási összeg már
szerepel most a költségvetésbe, amit már a kormány leutalt, megszülettek a hozzá kapcsolódó
döntések, de vannak még vagy voltak is az elmúlt években ilyenek, amelyek év közbe jöttek. Igaz,
hogy jelenleg van a számháborúban egy olyan tétel is, ami a tavalyi adó kiegészítés támogatásának
144 millió forintját jelenti, az is benne van, mint bevételként figyelembe véve. Erről viszont még
nincs döntés de a tegnapi információim szerint ez hamarosan napvilágra fog kerülni, és akkor
megnyugtatóan benne maradhat még az a szám is és nem fogja tovább növelni a hiányunkat.
Mindenkinek a segítségére, mindenkinek az együttgondolkodására, mindenkinek a picit a
nadrágszíjat meghúzó politikájára szükség lesz ahhoz, hogy ezt a költségvetést, úgymond sikeresen
zárjuk az év végén. Megint szükség lesz a II. fordulóban olyan intézményeket érintő szigorítások
meghozatalára, amely azt fogja követelni mindenkitől, hogy még fegyelmezettebb költségvetési
gazdálkodást folytasson. Az év végén a tartalékba helyezett 57 millió forintot ki utaltuk az
intézményeknek, amellyel zavartalanná tettük nekik az év eleji mindenki számára nehéz indulást.
Tehettem volna ezt év végén, hisz én voltam felhatalmazva rá, hogy nem ennyivel növeljük a
pénzmaradványt és tovább húzzuk a nadrágszíjat, és sanyargatjuk az intézményeket, de nem tettem,
nem tettük és nem fogjuk megtenni máskor sem. Én úgy gondolom, hogy az intézményeinknek a
működése, az mindig biztosítva volt, el lehet menni nyugodtan bármelyik oktatási-nevelési
intézménybe, szociális intézménybe mindenhol megfelelő színvonalon biztosítottak az ellátások.
Néha otthon a családban is vannak ilyen időszakok, amikor jobban oda kell figyelni, ezt kell tennünk
most városi szinten is, annak érdekében, hogy ez a rendszer működőképes legyen a II. fordulóra.
Várom mindenkinek az ötletét, javaslatát arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk biztonságosabb
végrehajtható fázisba rakni ezt a költségvetést, ezt a számháborút, de én hiszek abban és meg vagyok
győződve róla, hogy ezt az évet és költségvetési oldalról is kormányzati segítséggel sikerrel fogjuk
zárni.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület minősített
többséggel, 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
I. fordulós tárgyalása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok,
valamint a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló
Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.

A képviselő-testület az előterjesztésben ismertetett, koncepciótól történő eltéréseket és a két
forduló között átvezetendő tételeket jóváhagyja. A működési mérleg egyensúlyának
biztosítása érdekében egyetért a már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási
igény egyensúly biztosításához szükséges mértékű szerepeltetésével.

2.

A II. fordulós előterjesztés során nevesíteni kell a tervezett hitelfelvételek visszafizetésének
forrását, összhangban az Állami Számvevőszék korábbi megállapításaival. A hitelfelvétel
összege nem haladhatja meg a kötelezettségvállalási limit várható vízi közmű
rekonstrukcióval csökkentett összegét.

3.

A képviselő-testület az I. fordulós tervezetbe beépített tételeken túl nem ismer el további
egyszeri, illetve folyamatos igényeket.

4.

Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, úgy
annak terhére haladéktalanul rendezni kell a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó
pénzeszköz-átadási kötelezettséget.

5.

A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak
nyújtandó támogatás összegét a 2021. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.

6.

A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évivel megegyező
alaptámogatásával és az ingatlanokat üzemeltető részönkormányzatok mindösszesen 2 millió
forint összegű differenciált felújítási támogatásával. Jóváhagyja a tervezetbe beépített
összegeket.

7.

A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 134 MFt-ban
határozza meg.

8.

A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 10. sz. mellékletre betervezett
összegekkel. Azokat jóváhagyja és elrendeli a támogatási összegek időarányos folyósítását.

9.

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgy évben befolyó többletbevétel a
hiány fedezeteként kerüljön igénybevételre annak terhére – a továbbszámlázási jellegű
bevételek kivételével – többlet kiadás nem vállalható.

10.

A képviselő-testület elrendeli, hogy két forduló között egyeztetések kerüljenek lefolytatásra
az intézményi költségvetések egyes előirányzatainak időleges, illetve végleges zárolásáról a
költségvetés hiányának csökkentése érdekében. Az erre vonatkozó javaslatokat a II. fordulós
előterjesztés összeállítása során mind a számszaki, mind a szabályozói oldalról szerepeltetni
kell.

11.

A képviselő-testület az 5. sz. melléklet személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
előirányzatait jóváhagyja annak érdekében, hogy az ágazati bérrendezésekkel nem érintett

munkavállalók bérének a rendezésére is sor kerülhessen a rendeletben foglalt kereteken
belül 2022. március 1. hatállyal.
12.

A képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja:
-

A 10. sz. melléklet pályázati visszafizetési keret előirányzat 10 MFt-tal, 40 MFt-ról 30 MFtra csökken. (Az esetleges e feletti visszafizetési kötelezettségek részbeni egyenlege alszámlán
rendelkezésre álló összeg fedezetével betervezett fejlesztési célú pénzeszköz-átadás
formájában másutt betervezésre került.)

-

A költségvetésbe be nem tervezett tagi kölcsönök és pályázati megelőlegezések
visszatérüléséből származó bevételek terhére többlet kiadás nem vállalható, az a hiány
csökkentésére szolgál fedezetként.

-

-

A nem lakás célú ingatlanértékesítés bevétele jogcímen 35 MFt kerül betervezésre.
A végleges maradvány meghatározását követően az előző évhez hasonlóan az intézményi
szabad maradványok zárolásra kerülnek. A változás a költségvetés II. fordulós számain
átvezetésre kerül (annak ellenére is, hogy a maradvány végső jóváhagyására a zárszámadási
rendelet keretében kerül sor.)
A Városgondnokság költségvetésén belül a közvilágítás többlet költségére az I. fordulós
előterjesztés dologi előirányzatain belül betervezett 12,7 MFt többlet előirányzat törlésre kerül,
egyúttal a tárgyévi közmunka program bizonytalanságai miatt a II. fordulóra ezzel az összeggel
kerül megemelésre a közfoglalkoztatás tartalék előirányzat a 10. sz. mellékleten.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a javaslatok két forduló közötti átvezetésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2022. március 4.
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
intézményvezetők
7. sz. napirend

Szavazatszámláló bizottsági tagok választása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi,
ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. A sok-sok évtizede megszokott
gyakorlathoz képest most egy névsor özönt fogunk jóváhagyni, amiben még módosítani se
módosíthatunk. Valójában a Helyi Választási Bizottság elnöke, vezetője, jegyző úr fogja az adott
szavazókörökhöz tartozó bizottságokra a javaslatát megtenni. Ha azt nézzük, hogy van 22 szavazókör
Komló városában, minimális létszáma 3 fő, ami azt jelenti, hogy 66 fő az alsó hang, itt pedig van 125
van alapban. Ezen kívül természetesen a jelölőszervezetek is fognak küldeni delegáltakat és a
legkötöttebb eset az, amikor 5 főnek kell lenni a választottnak. Ha mindenhol mind a 22 körzetben az
egyéb feltételben úgysem teljesülhet, mind a 22 körzetbe, akkor 110 emberre lenne szükség. Úgy
gondolom, hogy lényeges tartalékokkal rendelkezik ez a névsor és az garancia, hogy ezeknek
háromnegyede már több választáson mindig az önkormányzat segítségére volt ennek a feladatnak az
ellátásában. Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátott a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület minősített
többséggel, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szavazatszámláló bizottsági tagok választása
A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság,
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Komló
város szavazatszámláló bizottságainak tagjaira tett indítványt, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságok tagjait települési szinten az alábbiak
szerint választja meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ács Attila, Komló, Kisbattyán 43/B.
Ágotainé Leipold Krisztina, Komló, Nagy László u. 25/A.
Aplencz József, Komló, Iskola u. 64.
Appl Szilvia, Komló, Attila utca 19.
Bálint Mária Zsuzsanna, Komló, Kazinczy u. 14.
Bális Istvánné, Komló, Benczúr Gy. u. 6.
Balogh Orsolya , Komló, Alkotmány u. 86.
Benkőné Papós Margit Ibolya, Komló, Dózsa György utca 7 X/29
Bogdánné Orsós Julianna, Komló, Pécsi út 42.
Böröcz Dániel, Komló, Hegyhát u. 10. Fsz/1.
Budán József, Komló, Vértanúk u. 21.
Budán Józsefné , Komló, Vértanúk u. 21.
Bükösdi Zoltánné, Komló, Táncsics M. u. 6/A.
Czukor-Mészáros Anett, Komló, Köztársaság u. 21.
Császár Sándorné, Komló, Hegyhát u. 14.
Csata Erika, Komló, Alkotmány u. 40.
Cseke-Rácz Nikoletta, Komló, Irinyi János utca 8. Fsz. 2.
Csizmás-Sulyok Etelka, Komló, Akácfa u. 17/1.
Csokonai Istvánné, Komló, Kossuth L. u. 77.
Csongor Andrea, Komló, Zobák puszta 5/b
Dallos Krisztina Katalin, Komló, Dózsa Gy.u. 3. V/13.
Dinók Máté, Komló, Kossuth L. u. 48.
Dinók Péter, Komló, Kossuth L. u. 48.
dr. Gállfy Gyula Béla, Komló, Jánosi Fő u. 78.
Farkas Gyuláné, Komló, Viola u. 19.
Fazekas József, Komló, Iskola u. 68.
Fenyvesi Tímea, Komló, Irinyi J. u. 28.
Ferencz Lajosné, Komló, Bajcsy Zs. u. 1.
Ferencz-Lőfi Lajos, Komló, Szinyei u. 2.
Fritsi Péter, Komló, Erdei út 17.
Gaál Fruzsina, Komló Hegyhát u. 13.
Gál Szabolcs, Komló, Malompart dűlő 7468
Galambos Ferencné, Komló, Kazinczy u. 1/b.
Gasteiger Erik, Komló, Alkotmány u. 41. 1/26.
Gerst Panna, Komló, Damjanich u. 21.
Gotthardtné Pfeifer Renáta Noémi, Komló, Tompa M. utca 15. 2/21.
Hakszer Erika, Komló, Körtvélyes utca 18.
Haraszti Borbála, Komló, Kórház u. 1.
Hargitainé Obert Erzsébet Viktória, Komló, Bajcsy-Zs. u. 6.
Harka Nóra, Komló, Gagarin u. 17.
Harnóczy Ákos, Komló, Tavasz u. 18/1.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Heidecker Péter Róbertné, Komló, Majális tér 14/B.
Herbert-Király Hajnalka, Komló, Ifjúság útja 12.
Hoffmann Hella, Komló, Szegfű u. 9.
Hornyik Andrea, Komló, Bajcsy-Zs. u. 19.
Horváthné Szilágyi Enikő, Komló, Petőfi u. 3.
Hudacsekné Horváth Barbara, Komló, Móricz Zs. u. 4.
Ignácz Péter, Komló, Bajcsy-Zs. u. 27.
Ignáczné Heidecker Bettina, Komló, Városház tér 19.
Jakab Krisztina Judit, Komló, Gorkij utca 20.
Judik Zsófia Komló, Bocskai u. 20.
Károlyi Gyuláné, Komló, Bajcsy-Zs. u. 3
Kárpátiné Máté Viktória, Komló, Irinyi János u. 22.
Käsz Ildikó, Komló, Körtvélyes utca 18.
Kerekes Csaba Ferenc, Komló, Jánosi Fő u. 98.
Kerekesné Petrics Anikó Komló, Nefelejcs utca 8.
Király Attila, Komló, Alkotmány u. 41. 3/55.
Király Tivadarné, Komló, Jó szerencsét u. 2.
Királyné Sziveri Ilona, Komló, Alkotmány u. 41.
Kispál József, Komló, Dózsa Gy. u. 5.
Kiss Józsefné, Komló, Alkotmány u. 76.
Kollai Krisztina Komló, Arany János u. 8. 2/1.
Kollár Józsefné, Komló, Sóstó 3.
Kormos Viola Anna, Komló, Hóvirág utca 8.
Korponai Zoltán, Komló, Nagy L. u. 2/A.
Kováts András, Komló, Alkotmány u. 66.
Kőnig Konrád Csaba, 7300 Komló, Hunyadi u. 11
Kőszeginé Hering Mónika, Komló, Alkotmány u. 30.
Kult Zoltán, Komló, Alkotmány u. 72.
Kultné Pintér Kamilla, Komló, Alkotmány u. 78.
Lassan Jánosné, Komló, Ágnes u. 4.
Lázár Orsolya, Komló, Kossuth Lajos utca 46. 3/9.
Lengyel Józsefné, Komló, Vértanúk u. 8.
Merk Ferenc, Komló, Petőfi u. 3.
Merkné Puruczky Gyöngyi Terézia, Komló, Petőfi u. 3.
Molnár Lóránt, Komló, Mecsekfalu 14.
Mózes Zsolt, Komló, Körtvélyes u. 18. II/9.
Mutter Attila, Komló, Kossuth L. u. 111.
Nagy Sándorné, Komló, Berek u. 1/F.
Németh András Lajosné, Komló, Vörösmarty M. u. 13.
Németh Gabriella, Komló, Vértanúk u. 21.
Neperga Krisztina Komló, Berek u. 10/A.
Ottó György, Komló, Alkotmány u. 78.
Pap Bettina Dóra, Komló, Bocskai utca 17.
Papp-Lóránt Gizella, Komló, Vörösmarty M. u. 37.
Pénzes Szabolcs, Komló, Kossuth Lajos utca 46. 3/9.
Petréteiné Petrovics Szilvia, Komló Nagyszántó u. 6.
Pintérné Sztankai Eszter, Komló, Körtvélyes u. 18. I/4.
Potó Márta Erika, Komló, Nagyszántó u. 3.
Ráczné Sásdi Rózsa, Komló, Zrínyi Miklós u. 6. 2/9.
Radics Marianna, Komló, Bajcsy Zs. u. 6.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Ragács Kíra, Komló, Berek u. 10/A.
Sárvári Lívia, Komló, Alkotmány u. 41.
Scháb Klára, Komló, Nagy László u. 25/A
Schmidt Virág, Komló Nagy László u. 8. Fszt. 6. ajtó
Schmidt-Judik Diána, Komló, Krisztina u. 16.
Seregné Deák Róza, Komló, Alkotmány u. 78.
Siposné Gombos Gabriella 7300 Komló Jánosi fő utca 1/A
Somogyi Zoltán Tibor, Komló, Toldi M. u. 2.
Steinerbrunner Győzőné, Komló Vértanúk utca 19.
Szabó Andrea, Komló Kazinczy Ferenc u. 8. 1/3.
Szabó Mihály, Komló, Kisbattyán 28.
Szabó Szilvia, Tart. hely: Komló, Petőfi u. 6.
Szabó Zoltánné, Komló, Zrínyi u. 4.
Szczepanek Boguslaw Mikolajné, Komló, Zrínyi u. 24.
Szedeli Jánosné, Komló, Mecsekfalu 35.
Szeitz Béláné, Komló, Krisztina u. 6.
Szercsik Zoltánné, Komló, Alkotmány u. 84.
Szilágyi Ferenc, Május 1. u. 7.
Szilágyi Nikoletta, Vörösmarty M. u. 17.
Szitáné Hessz Mónika, Komló, Zrínyi tér 7.
Szlávecz Tiborné, Komló, Eötvös L. u. 16.
Szőke Elvira, Komló, Nyár u. 12/2.
Takácsné Ludvig Ottilia Komló, Munkácsy M. u. 80.
Tamás György, Komló, Pécsi út 27.
Tilinger Zsófia, Komló, Alkotmány u. 86.
Tillinger Jánosné Remenyik Róza, Komló, Alkotmány u. 86.
Tóth László Csabáné, Komló, Rózsa u. 7.
Tóth Rita, Komló, Gagarin u. 7.
Tóth Tibor Zoltán, Komló, Tavasz u. 5/1.
Tuboly Imréné, Komló, Iskola u. 95.
Végh Tünde, Komló, Ifjúság útja 42.
Vida Gabriella Mária, Komló, Vértanúk u. 21.
Vidolovics Béla, Komló, Mecsekfalu 24.
Wágnerné Molnár Nikoletta, Komló, Móricz Zsigmond u. 10.

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági
tagok eskütételének megszervezéséről és a szavazás lebonyolítására való felkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2022. április 1.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

8. sz. napirend

A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés
módosítása
Előadó: Polics József polgármester

Polics József: Tisztelettel köszöntöm Aranyos László intézményvezető urat. Az előterjesztést két
bizottság tárgyalta, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság,
mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, van-e kérdés? dr. Barbarics Ildikót
illeti a szó.
dr.Barbarics Ildikó: Köszönöm a szót. Az igényem a hozzászólásra gyakorlatilag annak az oka,
hogy ugye múltkor időben eltoltuk Béni Gáborral az egyeztetést. Azóta történt rövid úton egyeztetés
mind a rendezvényeket, mind pedig a terveit illetően. Nem mondom, hogy mindenben egyetértünk
és elfogadjuk, de a frakció támogatja az előterjesztést azzal, hogy hát ahogy korábban is kiemeltem a
rendezvényekkel igazándiból semmi problémánk nem volt, sőt nagyon jól sikerültek és elégedettek
is voltunk vele. Én is elmondtam neki, hogy a jövőben egyrészt ha akár beszámolót, egyéb anyagot
tárgyalunk szeretnénk, ha részt venne, akár a bizottsági vagy a testületi ülésen. Nagyon örülünk annak,
hogy Aranyos László jelen van, de azt gondoljuk, hogy nem Aranyos László képviseli azt a céget,
akivel a megbízásunk van úgy, hogy az ő jelenlétére és adott esetben a szóbeli beszámolójára is igényt
tartunk és a megfelelő konzultációra. Ez úgy gondolom, hogy legalábbis a KÖT frakció irányában
eddig semmilyen módon nem valósult meg. Úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket megbeszéltük,
és bízom abban, hogy ebben sem lesz probléma, mint ahogy valóban a rendezvények nagyon
sikeresek és nívósak voltak, amihez a továbbiakban is jó munkát kívánunk neki és támogatjuk az
előterjesztést. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy létrejött a az egyeztetés a vállalkozóval. Én úgy
gondolom, hogy a hivatal részéről minden alkalommal, mind bizottsági tárgyalásra, mind testületi
tárgyalásra a meghívók időben kimennek. Igen jobb, hogyha az érintett ott van és azonnal tud reagálni
a felvetődő kérdésekre. Én úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés a múltkor is megfelelően elő volt
készítve, talán ez a beszélgetés hiányzott. Én azért a vállalkozót elláttam néhány intelemmel, ami a
hangulatjavító intézkedések kategóriájába tartozik nálam, hogy azokra is fordítson nagyobb figyelmet
annak érdekében, hogy a folyamatok zökkenő mentesebben zajlódjanak. Nyertünk egy évet, de most
kell már elkezdeni előkészíteni a következő időszakra vonatkozó megállapodásokat annak érdekében,
hogy a folyamatosság biztosított legyen.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
19/2022. (II. 24.) 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 egyetért azzal, hogy a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza
és Színház Művelődési Központ és 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 meghosszabbításra kerüljön az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal azzal, hogy e további egy évre vonatkozó vállalkozói díj változatlanul
bruttó 4.400.000,- Ft.

2. A Képviselő-testület felhívja Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház
Művelődési Központ intézményvezetőjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2022. március 5.
Aranyos László intézményvezető

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet összeállítása
során a Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ önkormányzati intézmény
költségvetésében az 1. pont szerinti bruttó 4.400.000,- Ft áthúzódó tételt szerepeltesse.
Határidő:
Felelős:

a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
9. sz. napirend

Komló Város 2022. évi tervezett rendezvénynaptára
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Itt is tisztelettel köszöntöm Aranyos László intézményvezető urat. Az előterjesztést a
Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban
frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás igény? Jégl Zoltánnak adom meg a szót.
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót tisztelt Polgármester Úr, tisztelt képviselőtársaim! Valóban most már
évek óta rendszeresen találkozunk ezidőtájt ezzel az előterjesztéssel, ami Komló város tervezett
rendezvénytervét taglalja. Ha megnézzük a naptárt, az idén talán kevesebb rendezvényt látunk most
még a mellékletben, hiszen vannak olyan rendezvények, amik ebbe még nem kerültek bele. Itt a covid
miatt egy-egy civil szervezet egy-egy oktatási intézmény még várakozik, és nem volt biztos az évi
rendezvényeiben. Ezek még minden bizonnyal be fognak kerülni ebbe a rendezvénynaptárba. Vannak
kerek évfordulóink, már szóltunk is egy néhányról talán: a 25 éves belényesi kapcsolatot említeném,
a 30 éves neckartenzlingeni kapcsolatot, napirendünk lesz nemsokára az 50 éves Kodály Zoltán
nemzetközi gyermekkórus Fesztivál, a KBSK 100 -ról is beszéltünk és ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy ezeknek a rendezvényeknek egy része talán majd az ősszel 40 éves színházunkban kerül
megrendezésre. Örülünk, hogy ilyen kerek évfordulók vannak és ezek a programok taglalják ezeket
a rendezvényeket is, de akár a már elmúlt Magyar Kultúra hetét nézem, vagy a Komlói Nemzetközi
Kolbásztöltő Fesztivált, amelyről szintén szó volt már, a Nemzetiségi Nap, május 1-je, Gyereknap,
Nemzeti Összetartozás Napja, Bányász találkozó remények szerint a 12. Megvalósulhat. Látjuk itt a
KASZT rendezvényét, Kodály 50-ről beszéltünk, Szent István-napi rendezvények, Komlói napok,
Bányásznap, KBSK 100, Idősek Napja, Borbála hét programjai, évzáró okként az Ádventi program
és a a civil Karácsony ,azt gondolom, hogy ezek a rendezvények mind méltó helyen vannak itt a
naptárban tervezetként és reméljük, hogy meg is fognak valósulni. Annyit azért elmondanék, hogy itt
is az időpontokat ne tessenek fixre venni, ezek az időpontok 1-2 nappal változhatnak. Majd a
honlapon és a rendezvényekkel kapcsolatos megelőző plakátokon ezek pontosításra kerülnek és innen
a komlóiak tudnak értesülni ezekről a rendezvényekről. Örülök, hogy a szervezési felelősség Aranyos
Lászlót illeti, a koordináció pedig Simor Andrásnét. Azt gondolom, ez előző években is így volt, és
jól működött, polgármester úrnak pedig a feladata a határozat szerint, hogy a városi honlapon ezeket
a rendezvényeket megjelenítse, erről gondoskodjon. Támogatom és a bizottság is támogatta az
előterjesztést. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Baráthné
Benke Nikolettet illeti a szó.

Bareithné Benke Nikolett: Köszönöm a szót polgármester úr, csak annyi jutott most így eszembe,

hogy a beszámolójában szerepel május 14-15. a Final Fort, az asztalitenisz, itt azt nem látom benne,
lehet, azt is célszerű lenne szerepeltetni a rendezvénynaptárban. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Mivel elhangzott,és a tárgyában is benne van, hogy ez egy tervezet.
Nem tudtunk mindent, amikor leírásra került, akkor fixálódtak az időpontok. Ahogy elnök úr
elmondta, összességében számukat tekintve a megszokotthoz képest egyre kevesebb a rendezvény,
mint az elmúlt években. 180 és 200 közötti rendezvény volt eddig általában, de lehet föl tudunk
sorolni többet. Ami már azóta eltelt időszakban aktualizálódott, hogy lesz rendezvény nem került bele,
azt mondom, hogy akkor sose lenne vége, ha most még egy-kettőt bele raknánk. Ez kerül fel a
honlapra és a többi, ami még jön annak úgyis a honlapon, Facebook-on meg az egyéb területeken
fogunk hangot és információt adni.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mleyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
20/2022. (II. 24.) sz. határozat
Komló város 2022. évi tervezett rendezvénynaptára
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán bizottság véleményének
figyelembevételével – a Komló város 2022. évi tervezett rendezvénynaptáráról szóló előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletként csatolt Komló város 2022. évi rendezvénynaptárát
és az abban szereplő programok megrendezését jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a 2022. évi városi nagyrendezvények szervezési felelőseként Aranyos
Lászlót Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ
intézményvezetőjét jelöli ki, koordinálásával pedig Simon Andrásné marketing-ügyintézőt
bízza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvénynaptár városi honlapon
történő megjelentetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2022. február 28.
Polics József polgármester

10. sz. napirend
A XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Tisztelettel köszöntöm még mindig Aranyos László urat. Az előterjesztést a Humán
bizottság tárgyalta és egy módosító javaslattal élt, egy 3. határozati javaslatot kér elfogadni. A
módosító javaslat szerint az áprilisi rendes testületi ülésre készüljön egy beszámoló a fesztivál
szervezésének aktuális állásáról mind a programok, mind pedig az anyagiak tekintetében. Tehát ezzel
a kiegészítéssel javasolja a testületnek. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény,
hozzászólási igény, kérdés? Jégl Zoltánt illeti a szó.
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót Tisztelt Polgármester Úr! Nagyon röviden valóban a bizottság
tárgyalta és ez volt a javaslata. Ha már a Képviselő-testület, Komló Város Önkormányzata védnöke
ennek a rendezvénynek. Azzal is kezdeném, hogy örülünk annak, hogy ez a XXII. Nemzetközi
gyermekkórus Fesztivál megvalósul, bár azt gondolom, hogy itt mégiscsak az 50 év a 1972-es indítás
50. évfordulója az igazi ünneplésre adó ok. Nagyon örülök, hogy az ötletgazda Tóth Ferenc Liszt
díjas karnagy, aki 94. életévében jár és Isten éltesse még sokáig. Nagyon jó volt ez a az ötlet és ez a

mag, amit elvetett és ez a Kórusfesztivál bizony 5 évtizeden keresztül egy nagyon színvonalas
rendezvény volt a városban. Azok, akik ide jöttek és vitték Komló hírnevét a Kodály Gyermekkórus,
aki a meghívásoknak eleget téve utazott a világba, vitte Komló hírnevét. Ez egy nagyon jó és
színvonalas rendezvénysorozat volt itt 50 éven keresztül. Egy kérdés elhangzott a bizottsági ülésen,
majd polgármester urat kérem, hogy válaszolja meg azt, miért csütörtöki napra esik ez a rendezvény.
Jó ötlet volt, hogy a bizottság kérte ezt a 3. határozati pontot. hogy lássuk, majd a programtervezetet
és a a pénzügyi lehetőségeket. Köszönöm szépen.
Polics József: Barbarics Ildikót illeti a szó.
dr.Barbarics Ildikó: Köszönöm a szót. Mindaz a pozitívum, amit elmondtak, természetesen én
magam is egyetértek vele, azonban mint kuratóriumi tag azért meg kell mondjam, hogy nagyon
meglepődtem, amikor az előterjesztést elolvastam, mert mintha nem azon a kuratóriumi ülésen ültem
volna, amin ültem. Érdekes módon engem mindenki elfelejtett értesíteni arról, hogy az ott megbeszélt
időpont az nem az ott megbeszélt időpont. Csodálkoztam rajta, mert nem gondoltam, hogy e
vonatkozásban is kirekesztéseket játszunk, miután én próbáltam elnök asszonyt többször is elérni
teljesen sikertelenül és eredménytelenül, holott pénzügyi támogatások vonatkozásában is úgy volt,
hogy egyeztettünk. Szomorú vagyok, hogy ilyen alapvető kérdésről egy kuratóriumi tag egyébként
nem kap értesítést, nyilvánvalóan nélkülem is megvan a többség, hogy ezt elfogadják. Ettől
függetlenül teljes mértékben egyetértek egyébként a Humán Bizottsággal abban, hogy jöjjön egy
beszámoló ezzel kapcsolatban. Itt van az, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet, mert azt
gondolom, ugyan én is ilyen fél füllel és teljesen máshonnan hallottam az indokot, mert azon túl,
hogy nem tudtam azt, hogy a napot áttették, amiről egyébként tudomásom szerint a kuratórium
döntött, azon túlmenően az okot sem tudom mai napig is csak ilyen félig-meddig hallott
beszélgetésekből, hogy mi az oka, hogy csütörtökre került. Ebből a szempontból sajnálom, hogy talán
nem történt szélesebb merítés az ötleteket illetően, mert azt gondolom lehet itt bármilyen indok, de
azt gondolni, hogy egy csütörtöki napon egy 50 éves jubileumnak megfelelő színvonalú és rangú
Fesztiválra szó szerint Fesztiválra sor kerülhet én ezt nem nagyon tudom elképzelni. Úgy gondolom,
hogy ez az egész egy kicsit megrekedt amellett a kezdeti merev elképzelés mellett, ami volt az elején
is, és kevésbé szól a komlóiakról és a komlóiakra való odafigyelésről, mint amennyire szerintem
ennek kellene. Ezt a legeleje óta mondom, de nyilvánvalóan ebben a kuratóriumot és mindenkit, aki
ezzel dolgozni fog én magam is segíteni fogom. Csak azt kérem, hogy a jövőre nézve, ha kell akkor
több emberrel egyeztetve, más véleményt is meghallgatva, próbáljunk meg olyan ötleteket
összeszedni, ami megfelelő és méltó rangot ad ennek az eseménynek. Kíváncsian várom a csütörtöki
indokot. Majd talán előbb-utóbb elnök asszonytól azt is megkapom, hogy én ebből az értesítésből
miért maradtam ki. Köszönöm.
Polics József: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy vélemény? Akkor én megkezdem a
válaszadást, aztán majd meglátjuk. Azt, hogy az értesítésből elnök asszony kuratóriumi tagként miért
maradt ki, erre én nem tudok válaszolni, ezt majd én továbbítom. Az biztos, és ezt én úgy gondolom,
hogy mindannyiunknak el kell fogadni, hogy egy picit későnk kezdtünk el szervezni és talán ebből is
adódik a pici kapkodás, illetve az előbb jóváhagyott rendezvénynaptárnak a fix eseményeit
megnézzük, akkor nem nagyon van mozgásterünk figyelembe véve azt, hogy kit akarunk megcélozni
ezzel a rendezvénnyel. Abban - mivel én is ott voltam a kuratóriumi ülésen - konszenzus volt, hogy
hogyan történjen a rendezvénynek a megtartása és, hogy kiket hívjunk ezekre a rendezvényekre.
Amikor ezeknek az aprópénzre váltása elkezdődött, akkor kiderült, hogy a 06.18-ai dátum az
senkinek nem jó, senki nem tud arra a rendezvényre eljönni, mert azon a hétvégén általános iskolai
ballagások vannak, a nyíregyháziaknak valamilyen fellépése van, a kaposváriaknak ez van, az van,
és mindenkinek a 16.- a volt a jó. 06.10-12. között KASZT. Egyszerűen nem maradt más időpont arra
vonatkozóan, ha meg akarjuk tartani még idén nyáron. A szakma, tehát Tóth Feri bácsi fényesedik,
Makra Melinda és az Anett, mint a kuratórium elnöke, ők egyeztettek ezekben a kérdésekben, és
közülük hárman nem kuratóriumi tagok. Hogy itt hogyan lehetett volna az egyéb gondok mellett ezt
gyorsan levezényelni, biztos meg lehetett volna oldani, itt a 21. századi technikai hátterében,
világában biztos meg lehetett volna oldani. Ebben futok egy kört ma. Azt, hogy a komlóiak egy
csütörtöki napon hogyan fognak ráérni és hogy hányan fognak eljönni, az még eddig is mindig a
komlóiakon múlott. Én úgy gondolom, hogy itt egy akkora kör van, hogy inkább az lesz a kérdés,

hogy ha kisebb helyre megyünk egy rendezvény résszel, akkor azt hogyan fogjuk tudni a kinn maradt
embereknek biztosítani a szórakozást kivetítővel vagy egyéb technikai eszközökkel. Bízom benne,
hogy annyian lesznek, mert ez egy 50. évforduló lesz, és aki ebben aktívan lesz részt vett az 50 év
alatt úgymond fellépő gyerekként, aztán később szervezőként, tehát nagyon sokan érintettek benne.
Ennyit tudok a dátummal kapcsolatban tájékoztatásként mondani. Van-e még ezek után
véleménynyilvánítási igény, kérdés? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Humán bizottság módosításával együtt,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
21/2022. (II. 24.) sz. határozat
A XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán bizottság véleményének
figyelembevételével – megtárgyalta a XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál
megrendezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület támogatja a XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál
2022. június 16. napján, a Komlói Sportközpontban történő megrendezését.
2. A Képviselő-testület a XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál felett
védnökséget vállal.
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt arra, hogy az áprilisban tartandó rendes testületi ülésre
készüljön egy beszámoló a fesztivál szervezésének aktuális állásáról mind a programok, mind
pedig az anyagiak tekintetében.
Határidő:
Felelős:

a 2022. áprilisában tartandó rendes képviselő-testületi ülés
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. Utasítja a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ
mint szervező intézmény vezetőjét, hogy a XXII. fesztivál előkészületeit, szervezését kezdje
meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polics József polgármester
Aranyos László intézményvezető

11. sz. napirend

Rádió 1-el közszolgálati együttműködési keretszerződés megkötése
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja. Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény? Ilyet nem látok. Szokásos, még
összegében sem változik már 12 éve.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
22/2022. (II. 24.) sz. határozat

Rádió 1-gyel közszolgálati együttműködési keretszerződés megkötése
1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal utólagosan
jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat és a P1 Rádió Kft. között létrejött, 2022. február
1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő, határozott időre szóló közszolgálati
együttműködési keretszerződést.
2. Komló Város Önkormányzat a szolgáltatásért 330.000-Ft +ÁFA/11 hónap díjat fizet,
melynek fedezetét a 2022. évi költségvetés keretében az önkormányzati igazgatás
szakfeladat reklám és propaganda kiadásainak terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2022. február 24.
Polics József polgármester

12. sz. napirend
Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztor
önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, önkormányzati vagyon
felosztására vonatkozó javaslatairól
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi,
ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Valójában az 1. napirendnél a
beszámolónál kitértem ennek az okaira és javaslom a hét határozati pont elfogadását. Kérdés,
hozzászólási igény van-e? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
23/2022. (II. 24.) sz. határozat
Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztor
önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, önkormányzati vagyon
felosztására vonatkozó javaslatairól
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével –
megtárgyalta a „Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium
gesztor önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, önkormányzati vagyon
felosztására vonatkozó javaslatairól” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület nem támogatja a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási
Rendszer Konzorcium gesztori tisztségét ellátó Siófok Város Önkormányzatának (a
továbbiakban: gesztor önkormányzat) azon javaslatát, amely alapján a konzorcium osztatlan
közös tulajdonát képező, Komló Város Önkormányzatot megillető önkormányzati (nemzeti)
vagyon vagyonkezelő gazdasági társaságba, adott esetben a DBR Nonprofit Kft.-be kerülne
apportálásra.
2. A Képviselő-testület nem támogatja a gesztor önkormányzat azon javaslatát sem, amely
alapján a cikói hulladéklerakó üzemeltetésére az önkormányzat a DBR Nonprofit Kft.-vel
kötne üzemeltetési szerződést.
3. A Képviselő-testület a konzorcium Komló Város Önkormányzat felé fennálló ÁFA
visszafizetési követelését nem tekinti megalapozottnak. Az ÁFA visszafizetésével

kapcsolatos döntést a Képviselő-testület a Pénzügyminisztérium - a gesztor önkormányzat e
témában írt megkeresésére adott - válaszának közlését követően hozza meg.
4. A Képviselő-testület a gesztor által az önkormányzatok részéről elismertnek ítélt
tartozásállományt sem összegszerűségében, sem pedig jogszerűségében nem ismeri el
mindaddig, amíg az megfelelő okiratokkal alátámasztásra nem kerül.
5. A Képviselő-testület támogatja a gesztor önkormányzat azon javaslatát, amely szerint a
cikói hulladéklerakó jelenlegi üzemetetőjével fennálló szerződés a Sió-völgyi Nagytérség
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás (rövidített nevén:
Cikói Hulladékkezelési Társulás) által felmondásra kerülne, a hulladéklerakóval kapcsolatban
tapasztalt kifogásolható állapotokra és jogellenes működtetésre tekintettel.
6. A Képviselő-testület kezdeményezi a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel tárgyalások megkezdését
a cikói hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

2022. április 15.
Polics József polgármester

7. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a jelen határozatba foglalt döntésekről a gesztor
önkormányzatot értesítse.
Határidő:
Felelős:

2022. február 25.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

13. sz. napirend
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztés kiosztásra került. Elnök asszonynak van-e kiegészítenivalója?
Nincsen.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
24/2022. (II. 24.) sz. határozat
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság
előterjesztésében megtárgyalta a „Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az I. számú melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi a Jogi
ügyrendi és közbeszerzési bizottság helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok
nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megállapító
8/2022. (II.16.) JÜKB sz. határozatát.

14. sz. napirend

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott
határozatok jóváhagyása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Valójában 3 napirendről van szó, a bölcsőde nyitva tartása,
a tavalyi költségvetés és az idei költségvetés elfogadásáról hozott határozatokról. Van-e hozzászólási
igény? Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
25/2022. (II. 24.) sz. határozat
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 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 Tanácsa ülésén hozott határozatok
jóváhagyása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület megismerte és utólagosan elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. február 4-i ülésén hozott 1-3/2022.
(II.4.) számú határozatait.
Határidő:
Felelős:

2022. február 28.
Polics József polgármester

15. sz. napirend
Komló Város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok
alapján teljes eljárásban történő módosítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra
javasolja. Valójában egy 20-as támogatott blokknak az indításáról van szó az előterjesztésben,
továbbá szerepel benne a 3-4 beérkező kérelemnek az elutasítása. Van-e kérdés, hozzászólási igény?
Ilyet nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
26/2022. (II. 24.) sz. határozat
Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok
alapján teljes eljárásban történő módosítása – településfejlesztési döntés
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi
és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának
figyelembevételével – megtárgyalta a településrendezési eszközöket érintő, tervezett módosításokat,
és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület támogatja az 1. számú mellékletben bemutatott területeket érintően a
településrendezési eszköz módosítását.
2. A Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti módosítási indítványokat, az ott feltűntetett
indokolással elutasítja.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében
településrendezési eszközök módosítását teljes eljárás keretében kell lefolytatni.

a

4. A Képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleticivil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet
(SzMSz.) IX. sz. függelékében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a
főépítészt, hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges beszerzés
lefolytatására, és a munka megrendelésére, melynek fedezetére legfeljebb 1.500.000,- +27 %
ÁFA., azaz bruttó 1.905.000,-Ft forrást biztosít a 2022. évi költségvetés terhére.
6. A Képviselő-testület tájékozódott arról, hogy a kiadás fedezetét az előterjesztett I. fordulós
2022. évi költségvetési rendelet-tervezet számai tartalmazzák. A Képviselő-testület
jóváhagyja, hogy a vonatkozó kötelezettségvállalásra a 2022. évi költségvetési rendelet
elfogadása előtt sor kerüljön, és garantálja a fedezet rendeleti jóváhagyását.
7. A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a fenti döntés szerint készítse elő a
településrendezési terv módosítását.
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezőkkel folytasson
tárgyalásokat a költségek arányos továbbhárítása érdekében.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Polics József polgármester
Kersity Antal főépítész

16. sz. napirend
Fenntartható városfejlesztési stratégiát megelőző döntések
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, hozzászólási igény, kérdés? Ilyet
nem látok.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
27/2022. (II. 24.) sz. határozat
Fenntartható városfejlesztési stratégiát megelőző döntések
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán bizottság és a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta Fenntartható
városfejlesztési stratégiát megelőző döntések tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. sz. mellékletben szereplő beruházások előkészítésének
megindítását azzal a feltétellel, hogy az eljárások eredménye alapján megkötendő szerződések
hatálybalépésének feltétele a szükséges forrás rendelkezésre állása, amellyel kapcsolatban a
Képviselő-testület egyedi előterjesztés alapján dönt.
2. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a feltételes tervezési közbeszerzési eljárások
megindításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2022. március 31.
dr. Müller József aljegyző

17. sz. napirend
Útmenti keresztek felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésének
utólagos jóváhagyása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Ezt az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás igény? Ilyet nem látok, akkor szavazzunk.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
28/2022. (II. 24.) sz. határozat
Útmenti keresztek felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésének
utólagos jóváhagyása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az „Útmenti keresztek felújításához
kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésének utólagos jóváhagyása” tárgyú előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodást
a melléklet szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2022. február 25.
Polics József polgármester
Rónáné Lusztig Ágnes elnök

18. sz. napirend
A Komló, Altáró u. 2.szám alatti társasház alapító okiratának módosítása
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Az előterjesztés utólag került kiküldésre, de ezt az előterjesztést már tárgyalta a
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság is,
elfogadásra javasolja. Van-e kérdés? Ez a fürdő épületnek a felújítás utáni állapota, már előtte is
társasház volt csak most került helyre a szegély.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

29/2022. (II. 24.) sz. határozat
A Komló, Altáró u. 2. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta „A Komló, Altáró u. 2. szám alatti társasház alapító
okiratának módosítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Komló,
Altáró u. 2. szám alatti (Komló 2413/11 hrsz.) társasház módosított (új) alapító okiratát annak
mellékleteivel együtt elfogadja.

2.

Felhatalmazza Komló Város Önkormányzat Városgondnokságot a végleges használati
megállapodások megkötésére.

3.

Felkéri a polgármestert, illetve a Városgondnokságot, hogy az egyes önálló ingatlanokkal
összefüggésben felmerülő költségek ingatlanhasználók terhére történő átszámlázásáról
gondoskodjon.

4.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban esetlegesen szükséges,
a lényeges tartalmi elemeket nem érintő alapítóokirat-módosításokat aláírja a Képviselő-testület
utólagos tájékoztatása mellett.

5.

Felhatalmazza továbbá a polgármestert az ingatlanon fennálló jelzálogjog alapját képező
jelzálogszerződés – albetét-változásból eredő – értelemszerű módosítására.

Határidő:
Felelős:

2022. március 31.
az OTP Bank Nyrt.-vel egyeztetett időpont – jelzálogszerződés módosítására
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Bareith Péter intézményvezető
19. sz. napirend

Interpellációk, bejelentések
Előadó: Polics József polgármester
Polics József: Interpellációs kérdés nem érkezett. Bejelentenivalója van-e valakinek? Nincsen.

Arról szeretném tájékozatni a Képviselő Hölgyeket és Urakat, hogy jövő héten, tehát 3-án 17 órakor
lesz a közmeghallgatás, amelyre mindenkit szeretettel várunk, de gondolom a meghívó ki fog menni,
a hirdetőújságban már megjelent. A közmeghallgatást a Képviselő-testület tartja, tehát ugyanolyan
jelenlétre van szükség, mint a mostani ülésen. A következő testületi ülésre a tervek szerint március
10-én 15 órakor kerül sor, amikor is a fő napirend a 2022. évi költségvetés jóváhagyása. Előtte
természetesen bizottsági ülések lesznek, arra figyeljünk, ha valaki módosító javaslatot kíván
benyújtani azt írásban kell megtennie kedd 12 óráig. Más bejelenteni valóm nincsen. A testületi ülést
16:44 perckor bezárom.

Köszönöm mindenkinek a munkáját, további szép napot, jó egészséget kívánok!

K.m.f.

dr. Müller József
aljegyző

Polics József
polgármester

Komló város településrendezési terveinek 2022. évi
teljes eljárásban történő módosítása – településfejlesztési döntéshez tartozó

1. melléklet - A tervezett módosítások bemutatása

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI
MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

1.

Komló, Harkály köz, Kakukk köz végén lévő ingatlanokhoz telek kiegészítés biztosítása
(mostani közterület rovására), azzal, hogy a közterületnek 10 méteres szabályozási szélesség
kerül meghatározásra. A módosítást követően az érintett területrésszel szomszédos
üdülőövezeti telektulajdonosok – önkormányzati tulajdonú – ingatlanból telekrészt
vásárolhatnak. A jelenleg kis méretű üdülő funkciójú telkek területeinek növelésével az
érintett telkeken lévő üdülő funkció jobb érvényesülése várható. A szándék megvalósításához
a szabályozási vonal módosítása szükséges.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
Cél, jelenleg kis méretű üdülő funkciójú telkek területeinek növelésével az érintett telkeken
lévő funkció jobb érvényesülése.
A terület-felhasználás változások újonnan beépítésre szánt területek kijelölését eredményezi,
- az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7. § (3) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai
aktivitás érték szinten tartása érdekében új zöldfelület kijelölése szükséges. Zöldfelület
kijelölésére a Komló, 6051, 6050 hrsz.-ú ingatlanokon kerül sor, ezen dokumentum 6.
pontjában meghatározottak szerint.
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2.

Komló, 0306/2 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása, illetve Lke övezetbe sorolása. A BajcsyZs. u. 26. számú ingatlan mögötti, azonos tulajdonban lévő, Komló 0306/2 hrsz.-ú ingatlant
össze kívánja vonni az ingatlantulajdonos az utcafronti telkével belterületbe vonás után.
A telekösszevonási szándék megvalósításához belterületbe vonás, beépítésre szánt – az
utcafronti telekkel megegyező – övezetre történő átsorolás szükséges.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
Cél, a jelenlegi tulajdonviszonyok rendezése, illetve az utcafronti épület fejleszthetőségének,
bővíthetőségének biztosítása. A telek területének növelésével az utcafronton lévő épület
bővíthetővé válik, a nagyobb méretű telek esetén a telekre vonatkozó beépítési paraméterek
kielégíthetők a bővítés esetén is. A belterületbe vont telek egy részére „zöldfelületként
fenntartandó, a telek be nem építhető része” jelkulcsot kell tenni, hogy az ingatlanfejlesztés
az utcafronti főépület tekintetében valósuljon meg, megelőzve a hátsókerti melléképületek
elszaporodását. Az újonnan bevezetett jelkulcs esetében a HÉSZ 6. § (10) bek. alkalmazásától
el kell tekinteni.
A terület-felhasználás változások újonnan beépítésre szánt területek kijelölését eredményezi,
- az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten tartása
érdekében új zöldfelület kijelölése szükséges. Zöldfelület kijelölésére a Komló, 6051, 6050
hrsz.-ú ingatlanokon kerül sor, ezen dokumentum 6. pontjában meghatározottak szerint.
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3.

A Komló, 5937 hrsz.-ú ingatlan hétvégi házas üdülőterületből (Üh) üdülőházas területbe való
átsorolása (Üü) Komló Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 127/2021. (V.10.) számú
határozata alapján.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
Sikondai volt Nyári napközi telkének értékesítése során kikötésre került, hogy a Vevőnek az
adásvételi szerződés aláírásától számított 2 éven belül le kell bontania a területen lévő
faházakat és az iroda-vizesblokk épületét. Vevőnek 4 éven belül minimum 4 üdülőegységet
magába foglaló apartmanház(aka)t kell építenie az ingatlanon. Az OTÉK az Üh övezetben 2
rendeltetési egység létesítését engedi meg, többet csak az Üü jelű üdülőházas övezet enged
meg, így a rendezési terv módosításával teljesíthető a kikötés.
Új zöldfelület kijelölése nem szükséges.
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4.

Krisztina utca 1918/12 hrsz.-ú ingatlanhoz erdőterületből telekrész hozzácsatolása
belterületbe vonása (Lke), ugyanakkora nagyságú terület, a mellette lévő kertvárosias
lakóterületből (Lke) erdőterületbe való sorolás, a tőle északra eső részen, így az erdőterület
nagysága nem fog változni. A telek déli részén húzódó övezeti jel alatt található telekrész
(melyen közcélú villamos oszlop található) közterületnek való leválasztásához erdőterületet
érintő rész tekintetében telekcsereként beszámolható.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
Az erdő és Lke jelű kertvárosias lakóterületek szabályozási tervlapon való területcseréjével a
Komló, 1918/12 hrsz.-ú ingatlan területe nyugati irányba bővíthetővé válik, a tőle északra
lévő, fel nem tárható kertvárosias lakóterület besorolású, kis területű övezet megszűnik.
Mivel az erdőterület nagysága nem csökken, a beépítésre szánt területek nagysága nem
növekszik, így új zöldfelület kijelölése nem szükséges.

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI
MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

5.

Komló, Dózsa György utca mögötti közterületi zöldterületből telekrész beépítésre szánt (Lke)
területbe való átsorolása, a Dózsa György 9. számú ingatlanhoz való hozzácsatolhatóság
érdekében.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
A Komló, Dózsa György utca 9. szám, 3629 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületek bővíthetővé
válnak, illetve új épület elhelyezésére is lehetőség nyílik.
A terület-felhasználás változások újonnan beépítésre szánt területek kijelölését eredményezi,
- az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten tartása
érdekében új zöldfelület kijelölése szükséges. Zöldfelület kijelölésére a Komló, 6051, 6050
hrsz.-ú ingatlanokon kerül sor, ezen dokumentum 6. pontjában meghatározottak szerint.

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI
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6.

A jelenleg hétvégiházas területbe (Üh) sorolt Komló 6052 hrsz ingatlant önkormányzat
értékesíteni kívánja, a szomszédos apartmanháztulajdonos területbővítésnek kívánja
felhasználni az apartman működéséhez, azonban az ingatlanon lévő értékes faállomány
védelme érdekében szükséges azon be nem építhető és zöldfelületként fenntartandó
telekrészt kijelölni, és fakivágási tilalmat jelölni a szabályozási tervlapon.
Komló 6051,6050, hrsz.-ú ingatlanokon – a település más területén újonnan beépítésre szánt
területbe való sorolások miatt - az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontja alapján a biológiai aktivitás
érték szinten tartása érdekében új zöldfelület kijelölése történik, a 6049, 6048 hrsz.-ú
ingatlanok szabályozási tervlapon erdőterületbe kerülnek átsorolásra.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
A Komló, 6052 hrsz.-ú ingatlanon lévő értékes növényállomány, és a látvány védelme
érdekében be nem építhető és zöldfelületként fenntartandó telekrész kijelölése szükséges,
azzal, hogy a HÉSZ 6. § (10) bek. alkalmazásától el kell tekinteni. Ez által a szomszédos telken
lévő apartmanház – telekösszevonás esetén – tovább fejleszthetővé válik, valamint a
jogszabályban meghatározott számú személygépkocsi parkoló elhelyezhetővé válik telken
belül.
A Komló, 6048, 6049, 6050, 6051 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban lévő, jelenleg
hétvégiházas területbe (Üh) sorolt ingatlanok meredeksége miatt korlátozottan alkalmasak
üdülőházak építésére, továbbá az idő során értékes növényállomány alakult ki rajtuk. A
telkeken lévő dús növényzet, és az általa nyújtott látvány védelme, talajmegtartó képesség
védelme érdekében szükséges az ingatlanokat beépítésre nem szánt területbe sorolni, azaz
zöldterület, illetve erdőterület kijelölése. A jelenlegi szabályok hatályban tartásával,
elkerülhetetlen, hogy „tájseb” alakuljon ki, és a Sikondai településrész értékes látványa
komoly károkat szenvedjen.
A HÉSZ bizonyos módosításai, a terület-felhasználás változások újonnan beépítésre szánt
területek kijelölését eredményezik, - az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának értelmében- a
biológiai aktivitás érték szinten tartása érdekében új zöldfelület kijelölése szükséges.
Zöldfelület kijelölésére a Komló, 6051, 6050 hrsz.-ú ingatlanokon kerül sor.

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI
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7.

A Komló, 6052-6048-ig hrsz.-ú ingatlanokra rálóg a kerékpárút, a kerékpárút rálógását
szabályozási vonallal szükséges rendezni, illetve nyomvonalán közlekedési terület jelkulcsot
ábrázolni.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
A kerékpáros közlekedést szolgáló területrészek ingatlan-nyilvántartási szempontból való
rendezése céljából szükséges a geodéziailag pontosan bemért nyomvonal szabályozási terven
való ábrázolása közlekedési területként.

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI
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8.

A szabályozási tervlapon szereplő ÜheT övezet nincs szabályozva HÉSZ-ben. A Komló, 6064
hrsz.-ú ingatlant érinti a szabályozás hiánya.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
A szabályozási hiány pótlásával egyértelműsíthetők a telket érintő építési jogok.

A RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLETEK– A MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSAI
MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

A Szabályozási Tervlapon lévő szabályozási vonalak szerinti telekalakítások lefolytathatósága
végett szükséges a HÉSZ-t kiegészíteni további rendelkezéssel arról, hogy szabályozási vonallal
való érintettség esetén a szabályozási vonal által leválasztott telekrész esetében nem kell
tartani a minimális teleknagyság, telekszélesség, és beép. % előírásokat.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS

9.

Ezen módosítás hiányában nem mindegyik szabályozási vonallal érintett telek esetében lehet
végrehajtani a szabályozási vonal szerinti telekrendezést, azaz a közterület-nem közterülettől
való leválasztást. Ezért szükséges olyan szabály beiktatása, mely kimondja, hogy szabályozási
vonallal érintett telek esetében, a szabályozási vonallal való rendezés esetén a helyi építési
szabályzatban előírt építési övezet, övezet szerinti rendeltetés céljára szolgáló telek méretére
vonatkozó előírásokat nem kell figyelembe venni.
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BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság veszélyességi övezet kijelölése

10.

CÉL - VÁRHATÓ HATÁS

A BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatának megfelelően a Komló, 0297 hrsz.-ú
telephelyre, mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vonatkozásában a
településszerkezeti terven jelülésre kerülnek az üzemet érintő veszélyességi görbék
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Komló, 1249/29 hrsz.-ú ingatlant érintő szabályozási vonal ivóvízvezetékkel való érintettsége
miatt északi irányba való eltolása.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS

11.

A terület módosított szabályozási vonal szerinti rendezése esetén az ivóvízvezeték közterület
alatt fog húzódni, így nem szükséges idegen telekre szolgalmi jog bejegyzése.

A terület-felhasználás változások újonnan beépítésre szánt területek kijelölését nem
eredményezi, - az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték
szinten tartása érdekében új zöldfelület kijelölése nem szükséges.
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Inert hulladéklerakó kijelölése (különleges terület), övezeti besorolások megváltoztatása.

CÉL - VÁRHATÓ HATÁS

12.

A terület szakszerű, környezetvédelmi szempontoknak megfelelő feltöltése esetén a jelenleg
kedvezőtlen terepviszonyok, földtani problémák megszüntethetők, a hulladéklerakási
időszakot követően a rekultivált terület tovább hasznosítható. Jelen módosításhoz
környezetvédelmi munkarész készítése is szükséges.
A terület-felhasználás változások újonnan beépítésre szánt területek kijelölését eredményezi,
- az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjának értelmében- a biológiai aktivitás érték szinten tartása
érdekében új zöldfelület kijelölése szükséges. Zöldfelület kijelölésére a Komló, 6051, 6050
hrsz.-ú ingatlanokon kerül sor, ezen dokumentum 6. pontjában meghatározottak szerint.

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

Komló, 5921/7 hrsz.-ú ingatlan, jelenlegi Z1 jelű általános célú zöldterület övezeti
besorolásának megváltoztatása, szintén beépítésre nem szánt, de forgalomképes területre.

13.

CÉL - VÁRHATÓ HATÁS

A szomszédos kemping területén magánbefektető által végrehajtani kívánt – természetközeli
glamping szálláshely komplexum - fejlesztéshez kapcsolódóan, a fejlesztő meg kívánja
vásárolni a telket, amit a kempinghez kíván funkcionálisan csatolni rekreációs célokra a
kemping természetközeli zöldterületének növelése céljából.

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

Komló, 030/5 hrsz.-ú ingatlanon szabadidős sportpálya létesítése céljából a jelenlegi Mg jelű
rét és legelőterület egy részének átsorolása Z2 jelű speciális célú zöldterületbe.

14.

CÉL - VÁRHATÓ HATÁS

Az Önkormányzat támogatásból megvalósítható - rekreációs és szabadidős tevékenység
céljából – szabadtéri sportpályát és hozzá kapcsolódó parkolókat kíván létrehozni. A
módosítás e cél megvalósíthatóságát szolgálja.

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

Komló, 2338/1 hrsz.-ú, jelenleg Z1 jelű, általános célú zöldterület övezeti besorolású
ingatlanon, beépítésre nem szánt, kilátó elhelyezésére alkalmas különleges beépítésre nem
szánt terület kijelölése maximum 5%-os beépíthetőséggel.

15.

CÉL - VÁRHATÓ HATÁS

Az ingatlan közvetlen közelében létesült szabadidőközponthoz, illetve a telek közvetlen
környezetében található rekreációs és sport lehetőségeket kiegészítéséhez az Önkormányzat
támogatásból megvalósítható kilátót kíván létrehozni. A módosítás e cél megvalósíthatóságát
szolgálja.

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

16.

A Komlói Bányász Sport Klub területén támogatásból épülő edzőcsarnok parkolóinak
megközelítéséhez új közlekedési csomópont kialakítása okán szerkezeti terv és szabályozási
tervlap módosítása gépjárművel való megközelíthetőség kialakításához (együtt kezelendő a
11. ponttal)
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
A támogatásból megvalósuló sportközpont fejlesztés kapcsán létesülő edzőcsarnokhoz
kialakítandó parkolók megközelítését szolgáló új gépkocsis csomópont kialakíthatósága.

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

17.

Komló, 1976/118 hrsz.-ú ingatlanon, jelenleg Z jelű zöldterületi övezeti besorolású ingatlan
egy részéből különleges beépítésre nem szánt, állat- és növénykertek területei övezet
kijelölése
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
A szomszédos telken lévő állatkert fejlesztési területként létrehozandó különleges beépítésre
nem szánt, állat- és növénykertek területei övezet kijelölésével lehetőség nyílik az állatkert
funkció bővíthetőségére, illetve a tartási körülmények javítására.

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

18.

Szabályozási tervlapon szereplő ÜhK jelű övezetek pontosítása, tekintettel arra, hogy a helyi
építési szabályzat ÜhK1 és ÜhK2 övezeteket szabályoz, így a tervlapon jelölt ÜhK
üdülőövezetekre határozhatók meg egyértelműen a beépítési paraméterek
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
A Szabályozási Tervlapon szereplő Üh övezetek pontosításával egyértelművé válnak a jelenleg
nem egyértelműen meghatározható övezeti beépítési paraméterek a helyi építési szabályzat
1. számú melléklete alapján

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

19.

Komló, 1545/15 hrsz.-ú ingatlanon, jelenleg különleges büntetés-végrehajtási terület övezeti
besorolás helyett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület, tekintettel arra, hogy Komlón
nem valósul meg a büntetés-végrehajtási intézet létesítése.
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
A jelenlegi övezeti besorolás alapján az ingatlanon, csak a különleges terület rendeltetését
meghatározó funkciójú épületek létesülhetnének, ezért az elmaradó beruházás okán indokolt
az övezeti átsorolás, az átsorolással a területen munkahelyteremtő gazdasági, kereskedelmi,
szolgáltató funkció létesíthetőségének lehetősége teremtődik meg.

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉK

20.

HÉSZ 9. § (9) bekezdésének felülvizsgálata, az üdülőterületeken utcai homlokzatmagasság
maximumának szabályozása terep %-ban megadott lejtéséhez való kötés szükségességének
tisztázása, szükség esetén a szabály átgondolása, újra-fogalmazása
CÉL - VÁRHATÓ HATÁS
Az üdülőterületeken a terep százalékos lejtéséhez kötött utcai homlokzatmagasság
meghatározása a megadott százalék alatt és feletti lejtésű terepen eltérő utcaképet
eredményez, a felülvizsgálat a korlátozás szükségességét tisztázza.

Komló város településrendezési terveinek 2022. évi
teljes eljárásban történő módosítása – településfejlesztési döntéshez tartozó

2. melléklet – Az elutasított indítványok bemutatása

Sorszám
1.

Az indítványt benyújtó

A módosító indítvány
ismertetése

Sámson Zoltán Komló, Indítványozó kéri, hogy a
Aranypohár
dűlő Komló,
7441/2
és
7441/4 hrsz szám 7441/4
hrsz.-ú
alatti lakos
ingatlanok kerüljenek
belterületbe vonásra, és
kerüljön átsorolásra Lke
jelű,
kertvárosias
lakóövezetbe

Az elutasítás indoka
Komló
város
közigazgatási
területén
található
más,
beépítésre szánt, de még be nem
épített lakóövezeti terület, ezért
a
tervezett
rendeltetésnek
megfelelő beépítésre szánt
terület jelenleg rendelkezésre áll,
ezért nem indokolt a kertes
mezőgazdasági
területekből
további területek belterületbe
vonása, illetve mezőgazdasági
területen újabb lakóterületi
övezetek kijelölése. A területfelhasználás változás újonnan
beépítésre
szánt
területek
kijelölését eredményezné, - az
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 7.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti
biológiai aktivitás érték szinten
tartása érdekében új zöldfelület
kijelölése válna szükségessé,
továbbá az 2018. évi CXXXIX.
törvény( OtRT) 12. § (1) bek. b)
pontja szerint új beépítésre szánt
terület kijelölésére csak akkor
kerül sor, ha a települési
térségben nincs a tervezett
rendeltetésnek
megfelelő
beépítésre
szánt
területen
beépítetlen földrészlet.

Sorszám
2.

Az indítványt
benyújtó

A módosító indítvány
ismertetése

Az elutasítás indoka

Kuhár Péter József

Indítványozó kéri, hogy a
Komló,
Hamvasvölgy
dűlő
7349
hrsz.-ú
ingatlanon a jelenleg
ÜhT-TATK övezeti jelű,
hétvégi házas övezet
kerüljön
átsorolásra
Üh1, vagy Üh2 jelű
hétvégi házas övezetbe,
hogy
lakóépület
létesítésére is legyen
lehetőség.

A Komló, Hamvasvölgy területén
hiányoznak
az
állandó,
lakhatással
összefüggő
tartózkodáshoz
szükséges
feltételek, a 2011. évi CLXXXIX.
törvényben
előírt,
az
önkormányzatra
háruló,
lakhatással összefüggő kötelező
minimum feltételek biztosítása
irreális többletköltséggel járna,
mivel - többek között - távol
fekszik a terület a megfelelő
infrastruktúrával
kiépített
városrészektől.
Az
irreális
költségeken
kiépített
infrastruktúra esetén is csak
kisebb
számú
lakóépület
megvalósulására nyílna meg a
lehetőség

Sorszám
3.

Az indítványt
benyújtó

A módosító indítvány
ismertetése

Pörnecz István és Indítványozó vásárolni
Pörneczné
Cseh kíván a tulajdonában
Henrietta
álló
Komló,
3621
helyrajzi
számú
ingatlannal szomszédos
zöldövezeti területből
telephely
fejlesztés
céljából.

Az elutasítás indoka
A Z1 jelű általános célú
zöldterület övezeti besorolású
park
megvásárolni
kívánt
részének csapadékvíz elvezetési
funkciók vannak, a bányászpark
egybefüggő
területének
csökkenése
a
park
használhatóságának
szempontjából előnytelen.
A
keleti
irányba
található
beépítésre szánt, kertvárosias
lakóterületbe sorolt területrész,
mely
megvásárlás
esetén
alkalmassá válhat telephely
fejlesztésére.

Sorszám
4.

Az indítványt
benyújtó

A módosító indítvány
ismertetése

Krechl Ármin Komló, Indítványozók a Komló
Székely B. u. 65. 2181
hrsz.-ú köz-t
szám alatti lakos és kívánják megvásárolni.
Singovszky
József
Komló, Székely B. u.
63. szám alatti lakos

Az elutasítás indoka
A
köz
alkalmas
jövőbeli
közműlétesítési,
csapadékvízelvezetési műtárgyak
létesítésére,
az
ingatlan
forgalomképes övezetbe sorolása,
és elidegenítése ezért nem
javasolt.

1. számú melléklet

1.

2.

3.

4.

5.

A projekt
megnevezése:
Napelemes rendszer
telepítése a komlói
Szilvási bölcsőde
épületén
Napelemes rendszer
telepítése a
mecsekjánosi óvoda
épületén
Napelemes rendszer
telepítése a komlói
Szent Borbála otthon Jó
szerencsét utcai
telephelyén
Napelemes rendszer
telepítése a komlói
Szent Borbála otthon
Liliom utcai telephelyén
Komló Város
Önkormányzat
Városgondnokságának
épületenergetikai
korszerűsítése

6. Nagy László utca
felújítása

A projekt rövid leírása:

TOP+ prioritás

A napelemes rendszer telepítése az
bölcsőde későbbi fenntartása során
jelentős költségmegtakarítást
eredményezne a település számára.
A napelemes rendszer telepítése az
óvoda későbbi fenntartása során
jelentős költségmegtakarítást
eredményezne a település számára.
A napelemes rendszer telepítése az
idősotthon későbbi fenntartása során
jelentős költségmegtakarítást
eredményezne a település számára.

TOP_Plusz-2.1.1-21
- Önkormányzati
épületek
energetikai
TOP_Plusz-2.1.1-21
- Önkormányzati
épületek
energetikai
TOP_Plusz-2.1.1-21
- Önkormányzati
épületek
energetikai

A napelemes rendszer telepítése az
idősotthon későbbi fenntartása során
jelentős költségmegtakarítást
eredményezne a település számára.
Komló Város Önkormányzat
Városgondnoksága település
működésében és fenntartásában
meghatározó szerepet tölt be. Az
intézmény székhelye és egyben
telephelye elhanyagolt állapotú. A
projekt keretében megvalósításra
kerülne az épület energetikai
korszerűsítése: nyílászárócsere,
szigetelés, napelemes rendszer
telepítése, belső felújítások, amelyek
a későbbi fenntartás során jelentős
költségmegtakarítást jelentenének a
település számára.
A környék utcái a zöldváros
programnak és az egyedi kormányzati
támogatásoknak köszönhetően
megújultak. Egy tömbházas sűrűn
lakott terület gyalogos ás gépjármű
közlekedésre alkalmas területeit kell
újjáépíteni úgy, hogy egyidejűleg
megújul a csapadékvíz-, ívóvíz-hálózat
valamint a zúzalékos parkolókat
gyephézagos parkolók váltják fel.

TOP_Plusz-2.1.1-21
- Önkormányzati
épületek
energetikai
TOP_Plusz-2.1.1-21
- Önkormányzati
épületek
energetikai

TOP_Plusz-1.2.1-21
- élhető
települések

7. Komló - Sikonda
településrész turisztikai
célú fejlesztése

Turisztikai szempontból meghatározó
Sikonda településrész fejlesztése,
amelynek során a meglévő tóparti
sétány és környezetének megújítása
történne meg: sétányok,
parkolóhelyek, pihenőhelyek,
horgászhelyek, játszótér, futópálya
kialakításával.

TOP_Plusz-1.1.3-21
- helyi és térségi
turizmusfejlesztés

8. Kilátó építése

A Hétdomb szabadidő parkban
turisztikai látványosság növelése

9. Komló belváros
közterületi fejlesztése a
Zrínyi tértől a Templom
térig

Komplex közterületi fejlesztés,
csapadékvíz, zöld infrastruktúra,
játszó felületek, utca bútorok

TOP_Plusz-1.1.3-21
- helyi és térségi
turizmusfejlesztés
TOP_Plusz-1.2.1-21
- élhető
települések

