
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-i üléséről. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  
  
Polics József: Csókolom jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai 
képviselő-testületi ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 12 tagú testületből 11 fő jelenleg jelen 
van. Bareithné Benke Nikoletta később fog csatlakozni az üléshez. Az ülést 15 óra 03 perckor megnyitom. 
A jegyzőkönyv rögzítése diktafonon és gyors írásban történik. A napirendi pontokat, az előterjesztéseket 
mindenki megkapta. A kiegészítő anyagok pótlólagosan kerültek kiküldésre. Szavazzunk a napirendi 
pontokról, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi 
pontokat.  

1. sz. napirend 
 
A rendőrkapitány beszámolója Komló Város 2021. évi közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Dr. Gulyás Zsolt megyei rendőrfőkapitányt és Oletics Károlyt a 
Komlói Rendőrkapitányság vezetőjét. Van-e szóbeli kiegészítésük? Igen, akkor kapitány úrnak adom meg 
a szót.   
 
Oletics Károly: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-
testület! Tisztelt jelenlevők! Már tegnap a bizottsági ülésen beszámoltam a bizottságnak a Komlói 
Rendőrkapitányság tavalyi évi tevékenységéről. A legnagyobb eredménye az elmúlt időszaknak az, hogy 
itt ülhetek és a beszámolót személyesen is elmondhatom, illetve személyesen is beszámolhatok Önök előtt, 
hiszen az elmúlt 2 év az a járványhelyzet miatt ezt nem tette lehetővé. Természetesen a járványhelyzet a 
Komlói Rendőrkapitányság személyi állományát is, és a civil életet is sújtotta. Nemcsak azért, mert a 
kollégák megbetegedtek, hanem azért is mert a járványhelyzet plusz terheket is generált a rendőrség részére. 
Ilyen körülmények között kellett nekünk olyan teljesítményt produkálnunk, amely illeszkedett a Baranya 
Megyei Rendőr-főkapitányság és a vezetőink elvárásához, és ami talán még fontosabb, megfelelt, és talán 
elismerést is váltott ki a helyi lakosságban, hisz a legfontosabb feladatunk az itt élők, az ideérkezők 
szolgálata. Szent meggyőződésem az, hogy e kihívásoknak a Komlói Rendőrkapitányság a tavalyi évben is 
megfelelt. Reprezentatív, talán a legjellemzőbb bizonyítéka ennek, hogy bár a tavalyi évhez képest a 
bűncselekmények száma némiképp növekedett Komló városában, ennek az egyetlen oka az volt, hogy a 
tavalyi évben került befejezésre egy 80 rendbeli csalássorozat, ami a tavalyi évi statisztikában jelent meg, 
és ez okozta a bűncselekményszám többletet. Ha a bűncselekményszámokról beszélünk, akkor én 
mindenképpen összehasonlítanám a 2010. évi bűncselekményszámokhoz képest a tavalyi évi 
bűncselekményszámokat, és ez jól látható, hogy hogy mintegy 60%-kal kevesebb bűncselekmény történt 
Komló városában, mint a tavalyi évben. Tegnap a bizottság előtt azt a kérdést kaptam, hogy vajon miért 
2010-es évhez hasonlítjuk idei évet, és nem tudtam ott, tegnap erre konkrét választ adni. Természetesen ma 
utánanéztem, és ennek egyetlen egy oka van az, hogy 2010-ben lett a bűnügyi statisztika olyan homogén, 
ami alkalmas volt arra, hogy az éveket össze lehessen hasonlítani. Még egy adatot felhoznék, hogyha az 
eredményekről beszélnénk, ez pedig a lopások száma. A lopásoknak a száma 2010. évhez képest 80%-osan 
csökkent és a tavalyi évhez képest is jelentősen csökkent. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen azt 
mutatja, hogy a rendőrség hatékonyan dolgozik. Ha az eredményességről beszélünk az összes 
bűncselekményt veszem alapul, akkor a nyomozás eredményességünk több mint 85%, amiről megint nem 
kell magyarázkodni. Még a lopások vonatkozásában 62%-ot meghaladja a nyomozás eredményesség. 
Összehasonlításképpen ez 2010-ben olyan 21-27% között van. Szót kell emelni mindenképpen a tulajdon 
elleni szabálysértések eredményességéről, amely a tavalyi évben a Komlói Rendőrkapitányságon a 72%-ot 
is meghaladta, ez is megsüvegelendő. Természetesen a járványhelyzet adta feladatok leginkább az 
egyenruhás állományt terhelték, a kötelező óraszám csökkent, azonban az intézkedési mutatók, így a 
hatékonyság is jelentősen növekedett minden bűnüggyel és rendészeti adattal kapcsolatos anyag a 
beszámolóban, egyéb anyag a beszámolóban részletesen olvasható, azt tartalmazza. Már említést tettem a 



sikerekről, így az eredményekről bűnügyi és rendészeti eredményekről, azonban mindenféleképpen 
szeretnék pár szót mondani arról a törekvésről, ami a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságon a tavalyi 
évben indult, ez pediglen az áldozatokkal történő kiemelt fókuszálás, az áldozatokkal történő kiemelt 
foglalkozás. Erre a Komlói Rendőrkapitányságon 4 külön státusz került elkülönítésre, e kollégáknak nincs 
más feladata, illetve legjelentősebb feladata az, hogy a lakosság és a rendőrség között a hidat még jobban 
építse, a régióban kialakítsa és egy olyan kapcsolatot teremtsen, amiben jól érezhető az, hogy a rendőrség 
szolgál és az áldozatokat a különböző bűncselekmények vagy egyéb események áldozatait, sértettjeit 
kiszolgálja, és segítséget tudjon nekik nyújtani. Persze vannak olyan területek is, ahol nem lehetünk 
elégedettek a tavalyi évben, ilyen például a közlekedésbiztonsági helyzet. Ezt annak ellenére mondom, 
hogy baleseti gócpont a területen, a Komlói Kapitányság területén nem alakult ki, azonban a közlekedési 
balesetek száma és ezen belül a személyi sérüléses balesetek száma a tavalyi évben jelentősen növekedett. 
Természetesen napi szinten foglalkoztunk ezzel és mindenféle akciót, egyéb ellenőrzést, egy konkrét 
elemzést követően hajtottunk végre, minden egyes esetben a területen, ennek ellenére mégis az eredmények 
ilyenek lettek. Összességében azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére a Komlói Rendőrkapitányság 
a 2021-es évet eredményesen zárta, és erre az évre is megvannak természetesen a feladataink. Ami a 
legfontosabb, hogy az elért eredményeket meg kell tartani, esetleg növelni kell őket, a közlekedésbiztonsági 
helyzetet, közlekedési morált emelni kell, illetve alakítani a lakosság szubjektív közbiztonság érzését, a 
rendőri munkával kapcsolatos megelégedését javítani szükséges. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt 
Testületet, hogy a beszámolót fogadják el. Köszönöm a megtisztelő figyelmet és várom, ha esetleg valami 
kérdés merül fel.  
 
Polics József: Kapitány úr köszönöm szépen! Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, kíván-e valaki kérdezni? Orsós Ferencet illeti a 
szó.   
 
Orsós Ferenc: Tisztelettel köszönöm polgármester úr a szót. A tegnapi nap átolvastam rendőrkapitány úr 
beszámolóját, és rátérnék a kábítószerrel való bűncselekmények adataira, látom, hogy ez a szám nagyot 
nőtt, hiszen a tavalyi évben csak 2 fő volt előállítva, most 8 főt sikerült. Nagy köszönetet mondanék ezért. 
Köszönöm szépen.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? Barbarics Ildikót illeti a szó  
 
Dr.Barbarics Ildikó : Köszönöm a szót tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület, főkapitány úr 
és kapitányságvezető úr! Tegnap már a bizottsági ülésen valóban beszéltünk az előterjesztésről, több 
kérdést érintettünk is. Tegnap nem kérdeztem külön rá úgy gondoltam, hogy a testületin térjünk inkább ki 
arra, hogy gyakorlatilag a város lakosságához is eljusson ez a bizonyos áldozatvédelmi, nevezzük 
segítségnyújtásnak a lakosok felé. Kérdezném, hogy mi ennek a módja, tehát külön bűncselekményi 
kategóriákra van ez meghatározva, vagy mikor történik vagy bizonyos súlyosság esetében automatikusan? 
A lakosság irányába hogy jut el ez a segítségnyújtás, mi a módja a lakosság felé és milyen értelemben kell 
ez? Jogi segítségnyújtás vagy inkább pszichés jellegű, mert mindkettő jelen van a bűncselekmények 
áldozatainál. Mi ennek a menete és hogyan tudjuk erre adott esetben a lakosságot felkészíteni vagy javasolni, 
hogy vegyék ezt igénybe? Köszönöm. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Pálfi Lászlót illeti a szó.   
 
Pálfi László: Köszönöm szépen a szót polgármester úr. Rendőrkapitány úrhoz lenne egy kérésem. Tavalyi 
évben is, és tavaly előtt is fokozott közúti ellenőrzés folyt Zobákpusztán. Idén is szeretnénk kérni, 
Zobákpusztán ugyan kint van a sebességkorlátozó tábla, sajnos ennek ellenére sem tartják be a korlátozást. 
Viszont amikor rendőri jelenlét van, akkor érezhetően jobban betartják a szabályt. Hosszú távon valami 
megoldást kellene találni, mivel az ott élőket nagyon zavarják a gyorshajtók. Nemcsak itt, hanem a város 
egész területén probléma ez. Erre kaphatnánk segítséget, hogy többet járőrőzzenek? Az ott lakók is nagyon 
megköszönnék. Köszönöm szépen.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés, vélemény? Pál Gabriellát illeti a szó.   
 
dr. Pál Gabriella: Köszönöm a szót Polgármester Úr! Tisztelt Főkapitány Úr! Tisztelt kapitányságvezető 



úr! Úgy értettem, hogy a lopások számának a csökkenése nagymértékben a rendőri prevenciónak 
köszönhető. Ugye jól értettem? Ha néhány szóban vagy mondatban ismertetné ezeket a prevenciós 
lépéseket, intézkedéseket, amik ilyen jó eredményre vezettek. Köszönöm.  
 
Polics József: További kérdés, vélemény? Nincsen. Kapitány Úrnak adom meg a szót.   
 
Oletics Károly: Nagyon szépen köszönöm, és ha nem is sorrendbe válaszolok, egyszerűség alapján. 
Először is nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavakat, jólesik, és természetesen az állománynak is át 
fogom adni. Azt tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak kiemelt 
feladata, hogy kiemelt célja az, hogy a kábítószer elleni bűnözésben fellépjen és ennek szerves része az is, 
hogy mi is e feladatrendszerbe dolgozunk, és ennek eredménye az, hogy egyre több kábítószer fogyasztót 
vonunk eljárás alá, nem is beszélve a terjesztőkről, ami még fontosabb feladatunk. 
A sebességméréssel kapcsolatban tudni kell, hogy a sebességmérő készülékek száma véges. Ezek a 
készülékek napi szinten 6-8 órát folyamatosan dolgoznak és megvan az a rend vagy az a terv, ami alapján 
ezeket a készülékeket telepíteni lehet. Zobákon is van ilyen, és az akciókat oda tervezzük, mert tudjuk, 
hogy ott a sebességtúllépés egy jellemző magatartásforma a közlekedőktől. Annyi türelmet vagy megértést 
kérek, hogy ilyen terület még van sok, és mindenhova oda kell érnünk. Természetesen ennek is van egy 
olyan módja, amikor a főkapitány úr meghatározása alapján egy kapitányság területén az összes 
mérőkészülék ott van, és abban az adott időszakban egyszerre több helyen is jelent tudunk lenni, úgyhogy   
ezt a problémát azért a lehetőségeinkhez mérten jól kezeljük teljesen.  
A bűncselekmények számának csökkenése a betörések, illetve a lopások csökkenésével kapcsolatos 
prevenciós tevékenységről azt kell tudni, hogy a bűnmegelőzés szintén egy kiemelt rendőri munka, és 
kiemelten kezeljük ezt. Rettentő sok helyen jelenünk meg, legyen az iskola és egyéb fórumok, internetes 
platformok. Mindenhol a bűnmegelőzéssel kapcsolatban, a vagyonvédelemmel kapcsolatban különböző 
felhívásokat teszünk a lakosság irányába, úgyhogy ennek is tudom be eredményt. Még két dolgot szeretnék 
ehhez hozzátenni, az egyik az, hogy a kiépített kamerarendszer mindenféle cselekményt rögzít, így a 
vagyon elleni bűncselekmények megelőzésében és feldolgozásában jelentő szereppel bír. Ha ebbe a 
cselekménytípusba jó az eredményességünk, az ennek is az oka és annak is, hogy ez a jó eredményesség 
viszont azt generálja, hogy az elkövetőket felelősségre tudjuk vonni és jól megérdemelt büntetésüket töltik. 
Ez egy ilyen önmagát generáló folyamat, amelynek ez lehet az az eredménye. Itt szeretnék 
mindenféleképpen egy kérdésre kitérni a Komlói Polgárőrség munkájára, mert a Komlói Polgárőrség 
munkája nélkül a Komlói Rendőrkapitányság ilyen eredményeket nem tudna elérni, ebben a polgárőrség 
közterületi jelenléte, jelzései az mind-mind olyan segítséget nyújtanak, ami a munkánk alapja és biztosítéka 
annak, hogy ilyen eredményeket tudunk elérni. Az áldozatvédelemről volt még kérdés. Itt ezt két részre 
bontanám. Ebből a védelemnek van egy jogszabály által kötelezett része is, tehát vannak olyan 
bűncselekmények, ahol kötelező a jelzés, hacsak meg nem tiltja a sértett. A kötelező jelzés az 
áldozatvédelmi hivatal felé, akik konkrétan az áldozatvédelmi munkát, a segítséget nyújtják, ami lehet 
lehető ügyvédi, lehet anyagi, lehet akár pszichés segítség is, mentális segítség is. Ez az egyik része a 
dolognak, aminek meg kell felelni ezen túllépett a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és nekünk van 
egy olyan kollégánk, aki a napi eseményeket folyamatosan figyeli és a napi események áldozatait telefonon 
vagy személyesen megkeresi és tájékoztatja részletesen arról, hogy milyen lehetőségei vannak. Felhívja 
erre a figyelmet és az adott eseménynek sértettje, áldozata el tudja dönteni, hogy ilyen részletes támogatás 
bemutatása után is kívánja- e ezt igénybe venni, kíván-e ebbe részt venni, vagy sem. Tehát jóval több 
Baranya megyében az áldozatvédelmi tevékenység. Még egyszer mondom, konkrétan az áldozatvédelmi 
segítséget, azt az áldozatvédelmi hivatal adja meg, de ővelük folyamatosan kapcsolatban vagyunk, 
amennyire én tudom, és főkapitány úr talán egy bólintással meg is fog ebben erősíteni. Baranya megyében 
az Áldozatvédelmi Hivatalnál annyi segítséget kértek az elmúlt időszakban, mint az összes országrészben 
együtt véve. A rendszer így működik, nem tudom elegendő-e ez válaszként. Ha úgy gondolják, igen, akkor 
befejeztem, ha egyéb kérdés nincs. Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen kapitány úr! Ki szeretne véleményt nyilvánítani még a kérdések után? 
Nem látok ilyet. Akkor szavazás előtt néhány dolgot mondanék. Igen, amikor főkapitány úr, kapitány úr 
hivatalba lépett és megkezdték a munkájukat az első találkozásunk alkalmával, amikorra problématérképet 
vázoltak fel, az egyik probléma, a legnagyobb probléma a kábítószeres kérdések voltak. Én is gratulálni 
szeretnék az ezen a területen is elért eredményekhez, összességében pedig, hogy a kiegészítésekből, illetve 
az írott anyagból is látszik, elhangzott, vannak olyan mutatók, amelyek növekedtek. A számok mögötti 



tartalmat kapitány úr megvilágította mindenki számára, de összességében elmondhatjuk azt, hogy a Komlói 
Rendőrkapitányság 2021. évben, amikor nem normális állapotok voltak, hisz a világjárványt nézzük és 
annak a különböző rapszódikus megjelenését is, és az ezzel is járó többlet rendjével kapcsolatos 
tevékenységet, akkor nem mondhatjuk, hogy egy normál normális évet tudhatnak maguk mögött. Ezzel a 
nehézséggel is megbirkóztak és az egyéb területeken a mutatóiknak a zöme kedvezőbb az előző évhez 
viszonyítva. A 2010-es esztendő mindenféle szempontból egy kulcs esztendő volt, a viszonyítás 
szempontjából is. Komló Város Önkormányzata mit tudott segíteni ebben a folyamatban? Ezen időszak 
alatt azért rendesen növeltük a közterületi kameráink számát és valójában ezt is egy közös program, egy 
közös gondolkodás eredményeképpen valósítottuk meg. Örülök neki, hogy kapitány úr megemlítette a 
Komlói Polgárőrségnek pozitív szerepét. Komló Város Önkormányzata ehhez pedig annyit tudott 
hozzátenni, hogy a Komlói Polgárőrséget minden fronton kiemelten támogatta, és támogatja s annak 
érdekében, hogy az alaptevékenységét, - amely a rendőri munka segítésében nyilvánul meg, de mellette az 
önkormányzat dolgaiban is rendkívül sok segítséget nyújtanak – maximálisan el tudja látni.  Mit tudunk 
kívánni az elkövetkezendő időszakra, hogy javuljanak tovább az eredmények? A helyzet nem vált 
egyszerűbbé, mert a világjárvány még mindig itt van, kiegészült idén február 24-e óta egy háborúval is. 
Mondhatjuk, hogy nem lett egyszerűbb a helyzet. Úgy gondolom, hogy az önkormányzati háttér mellett 
sokkal nagyobb segítséget jelentett a rendőrség számára a megfelelő kormányzati háttér, amely biztosított 
mindenféle háttér feletti feltételt a zavartalan munkavégzéshez. Megköszönöm minden rendőrségi 
alkalmazottnak, dolgozónak a munkáját és a további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk és 
köszönjük szépen. Szavazzunk a rendőrségi beszámolóról. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

57/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

A rendőrkapitányság beszámolója Komló Város 2021. évi közbiztonság helyzetéről 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta „a rendőrkapitány beszámolója Komló város 2021. évi 
közbiztonság helyzetéről” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Komlói Rendőrkapitányság vezetőjének Komló város 2021. évi 
közbiztonsági helyzetéről, továbbá a rendőrség által 2021-ben a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 

2. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az alpolgármesteri polgármesteri beszámolók kikiküldésre kerültek, a többi anyag időben 
megérkezett remélem mindenkinek az e-mail címére. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük? Jégl 
Zoltánt illeti a szó.   
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr, képviselőtársaim! Öt kérdést írtam föl, de most 
csak kettőt mondok el, hogy mások is érvényesüljenek. Polgármester úr egyeztetett a komlói állatvédőkkel 
a július 1-től megváltozott jogszabályi környezet miatt, erről ha hallhatnánk valamit, hogy miben sikerült 
megállapodniuk. A másik a KBSK nagyberuházás, ami szinte minden testületi ülésen kérdés, ezzel 
kapcsolatosan alpolgármester úr beszámolójában is olvashattuk, hogy többször egyeztettek a tervezés során, 
erről, ha valamit hallhatnánk! Köszönöm szépen. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. További kérdések? Barbarics Ildikót illeti a szó.  
 
 



Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót. Igen, a KBSK-t én is fontosnak tartanám, hogy részleteiben kicsit 
jobban megismerjük alpolgármester úr vagy polgármester úr előadásában. Alpolgármester úr 
beszámolójában volt szó, hogy a parkolóhelyek kérdésében a Városgondnokság dolgozóival körbejárták a 
várost azt gondolom, hogy ez egy nagyon akut probléma a várost illetően. Mondjon valami bíztatót a 
lakosság számára, mi volt a bejárás eredménye, illetve polgármester úr a Biokom Nonprofit Kft. vezetőjével 
folytatott egyeztetést azt is kérem, hogy akkor erről tájékoztasson bennünket. Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, én nem látok. Akkor alpolgármester úr parkoló 
kérdése.  
 
Kispál László: Köszönöm. Én biztos vagyok benne, hogy a lakosság oldaláról szinte a legfontosabb kérdés 
ma már az autók jelentős növekedése mellett a parkírozók hiánya. Nem rendelkezünk igazán szabad 
területekkel, könnyen parkírozóvá átalakítható területekkel. Nem is olcsó dolog, mégis úgy gondolom, hogy 
két jelentős területet bejárva felcsillant a remény. Egyiken már folyik a munka, ez a Jégl Zoli területe, a 
belváros, egy 10 emeletes mögötti terület a múzeum és a tízemeletes által körbezárt terület vagy határolt 
terület, ahol a tükör kivétele megtörtént, és a munkálatok folynak. Viszonylag egyszerűbben kialakítható, 
a domborzati viszonyok könnyen lehetővé teszik, hiszen egy sík terület, és talán nem is csökkentjük a 
zöldterületek számát annyival, amennyi sértő legyen vagy sértő lenne, de a lakosság szempontjából 
mindenképpen fontos, hogy növekedhessen. Ennek az oka az is volt, hogy a 9 emeletesek mögött, itt a 
Városház tér mögött megszűntek lehetőségek a parkírozás számára és mindenképpen nekünk fel kellett 
kínálni, elő kellett teremteni, és ez a lehetőség ez itt állt. A másik Szilvásban Pál Gabika területe. Pál Gabika 
képviselőasszony területe, ahol, egy bejárással nem kizárt a parkírozó kialakítása. Ma még pénzügyi 
gondok merülnek fel, én remélem, hogy a pénzügyi gondok elhárulnak és a képviselői keret rendelkezésre 
fog állni annak érdekében, hogy a parkírozó kialakuljon ott is. Indokolt még több területen, én azt gondolom, 
hogy Kökönyös, Szilvás, hiszen Szilvásban az építkezés után egy kicsit a mostani kaotikus állapotok javulni 
fognak és javul majd a parkolási lehetőség. Kökönyösben türelmet kérünk, hiszen nagy előttünk álló 
fejlesztési elképzelések a Nagy László utcában jelentős parkírozó gondokat enyhítenének az autók számra 
felszabadítva új kialakítással, de ez egy beruházás csomagban kerülne egységesítésre is és kialakításra. Én 
azt gondolom, hogy a város lakóitól csak elnézést és türelmet kérhetünk, nem értük még utol azt az igényt, 
ami felmerült a parkoló és azok kiépítése területén, de tudja a városvezetés és tudják a képviselők, hogy 
milyen gondokkal küszködik a város. A képviselők megértéssel fogadják és keresik a megoldásokat, már 
csak a lakosság oldaláról kérünk egy kis türelmet, előbb-utóbb utolérjük magunkat ezen a területen is.  
Ha még egy kicsit hozzám is kapcsolódó volt a KBSK nagyberuházás, én azt gondolom, hogy ott pattog a 
labda, ahol ma a pénzt osztják. A város elkészült azokkal tervekkel, elkészítette tervezőkön keresztül azokat 
a terveket, majd polgármester bővebben elmondhatja, amiben azt a szakmai véleményezést vagy a szakmai 
hátteret tőlünk várta el, mi épüljön hogyan épüljön meg, milyen szakmai igények vannak. Atlétikában, 
asztaliteniszben, labdarúgásban, egyebek ezek összeálltak a tervek. Úgy tudom, hogy véglegesítés után már 
a beárazás szintjén állnak, mivel ezen a területen is elfutott egy kicsit az ár, én azt gondolom, hogy az jó 
kifejezés, hogy „ott pattog a labda most, ahol a pénzt osztják” és várjuk ezt a lehetőséget. Polgármester úr 
tudom, hogy tárgyalások előtt áll az új kormány felállása után és bízom benne, hogy a korábbi ígéretek ezt 
a lehetőséget nekünk továbbra is fenntartják, és ahogy a bíztatók mondják hajrá a sport területén, hajrá a 
parkírozó területén és meg fogjuk ezeket is oldani. Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Egy picit akkor a parkolóknál annyit hozzátennék még, hogy minden 
utcában, minden utcára van parkoló bővítési terv, a többi csak a források függvénye. Bármikor, bármelyiket 
a fiókból elő tudjuk húzni, eddig is mindig a források hiánya szabott ennek gátat. 
Az Állatvédő Egyesülettel való egyeztetésen többen részt vettünk, ez nem olyan könnyen jött össze. Ma 
már kijelenthetem, hogy végre van egy aláírt megállapodásunk. Július 1-jén fogom tudni megmondani, 
hogy az eddigi gyakorlathoz képest a megvalósítás hogyan fog történni. Mindenféle ígéret megvan arra 
vonatkozóan, hogy az állatmenhelyről június 30-ával ők kivonulnak. A Városgondnokság már megkezdte 
az előkészületeket. Az új jogszabályhoz igazodó feltételek megteremtésében az egyeztetés bővebb volt 
ilyen szempontból is, mert július 1-jétől a kutyák mellett a macskák elhelyezéséről is gondoskodnunk kell. 
Ott kaptunk információt, hogy ők rendelkeznek klimatizált macska elhelyezési lehetőséggel, kértünk is egy 
árajánlatot, csak lehidaltunk, mert mi ennél olcsóbban kívánjuk ezt a kérdést a jogszabályoknak 
megfelelően kezelni. Ezen kívül még, a Komlói Önkormányzaton kívül még szóba jött a Mánfai 
Önkormányzat területén is egy olyan hely, amit az állatvédők szeretnének igénybe venni. Meglátjuk, hogy 



a megállapodásban foglaltak hogy realizálódnak és ennek függvényében tudunk továbbmenni. A szilvási 
raktáruk, ahova elég sok panasz, bejelentés érkezett, hogy állattartási tevékenységet is folytatnak, az meg 
lett hosszabbítva, de az is a nyár végén lejár. Felajánlottunk egy a dávidföldi iskolában volt stúdió részén 
nekik raktározási elhelyezési lehetőséget, ezt nem fogadták el. Komló Város Önkormányzatának a 
tulajdonában nincs más olyan hely, amit fel tudnánk ajánlani, és ha rövid ideig is állatot tartanának ott és 
nem jelentene zavaró tevékenységet. Tehát még egy derbi, még egy meccs vissza van, amikor ez a határidő 
le fog járni. 
Sokkal nagyobb falat és több lábon áll a KBSK sporttelepnek a fejlesztési kérdése, hisz ott azt mondom, 
hogy a KBSK 100 első üteméhez kapcsolódó fejlesztési munka, ami a center pályának az újjáépítését jelenti, 
az gőzerővel megy, terv szerint megy, nem a terv szerinti költséggel. Ma már sajnos tudom mondani, hogy 
a plusz támogatási igény, mivel ez két előző évi társasági adó támogatás, ez nem támogatható már, de 
dolgozunk azon, hogy az ebből eredő többletköltségek finanszírozására külső forrásokat vonjunk be. 
Tegnap nem is tudom, ki volt kint, kérdezte, hogy mi ez a sok kis bója, ami itt kifelé áll, hát mondtam ez 
egy olyan minta stuttgarti pálya most, hát azt mondták, ők nem voltak ott, hát mondom én hála isten voltam 
a stuttgarti pályán, tehát a szivárgórendszer, az öntözőrendszer, minden réteg rendszere, a felépítése a 
pályának, olyan, mint egy magasabb osztályban szereplő klub-é. Jelenleg ami pici gondot jelent, mert a 
centerpálya építése megelőzi a nagy beruházáshoz kapcsolódó munkálatokat, és ez a jelenlegi állás szerint 
június közepére-égére füvesítve, szőnyeggel terítve el fog készülni. A nagy beruházáshoz kapcsolódó 
tervek, amely három részajánlati körben valósult meg, azok elkészültek. Egyszerűbb a pályákhoz legyen 
az atlétika vagy focipályához kapcsolódó tervrészek, illetve az öntözéshez nélkülözhetetlen kutak, plusz 
egy új kút fúrása, a meglévő két kútnak a legalizálása, illetve a kutak által termelt víznek a tározóba történő 
gyűjtése és onnan a pályákra való kijuttatása, de ezek terv szinten készen vannak. Nekünk itt június végére 
locsolni kell, mert különben hiába van Mercedesünk, ha nem aszerint kezeljük, tartjuk karban, akkor abból 
hamarosan Trabant lesz és nem ez a cél. Most jelenleg az öntözőrendszer vezeték részei elkészültek, 
próbáljuk összehangolni az egyik kúttal a szükséges vízmennyiség biztosítását úgy, hogy már az elkészült 
rendszer illeszkedjen a majdani későbbi teljes meg megvalósításhoz. Az edzőcsarnok sport-és 
munkásszálló és az összes hozzákapcsolódó többi tervezési munka az egy ajánlati körbe van, a tervek 
beadásra kerültek, jelenleg már a kanalak, villák, tányérok, asztalterítők költségvetésének kiírásának 
pontosításán, tehát ez már tényleg a vég fázisa függöny meg a belső berendezések dolga. Amikor összeáll 
ez az anyag, az eddigi anyagok ma ott vannak a közbeszerzőnél, akkor hat részajánlati körben maradtunk, 
ki fogjuk írni a feltételes közbeszerzési eljárást, és amikor annak megvan az eredménye, remélem az őszi 
parlamenti ülésszak indulására letudjuk tenni az asztalra, hiszen a kormányhatározat szerint erre 90 napja 
van a kormánynak, hogy a beruházási források biztosításáról az egyedi döntést meghozza. Ott lehettem a 
köztársasági elnök asszonynak a beiktató programján a ceremónián és nem hagytam ki a lehetőséget, hogy 
legalább a miniszterelnök úrral pár mondatot ne váltsak. Az egyik legnagyobb kérdés ez a külön direkt 
kormányzati szinten való támogatás. Az már egyértelműen látszik, hogy időben szét kell húznunk a 
beruházásokat, mert amikor ezt a programot elindítottuk, akkor 2,5 - 3 milliárdos beruházásról beszéltünk. 
Ma, amikor még a kanalak, villák, mosógépek, meg az egyéb eszközök nincsenek benne, akkor meghaladja 
az 5 milliárd forintot. Jelenleg a kormányzati előrejelzések alapján a Pénzügyminisztériumnak van 
időbeliségi aggálya, hogy ennek a biztosítása nem fog menni mondjuk 2023-as esztendőben teljes összeg. 
A lényeg az, hogy ha az egészet meg tudjuk valósítani, akkor a KBSK sporttelepen egy infrastruktúrával 
úgy ellátott sportlétesítmény jön létre a sportszállóval, az edzőcsarnokkal és a közvetlen infrastruktúrával, 
környezettel együtt, amely nagyon sok mindenre alkalmas lesz, akár magasabb osztályban való szereplésre. 
Azt látom, hogy most is nagyon magas kihasználtsággal működnek a KBSK sporttelepen a létesítmények, 
a füves pálya már megy, hát azért 1954 óta nem sok minden történt rajta, de most megfelelő színvonalú 
lesz. Ha a többi infrastruktúrát nézem, a vizet, jelenleg városi szennyvíz nincs a sporttelepen, ez is része 
ennek a felújításnak. A lelátótól a kerítésen át a csapadékvíz rendszerektől a kutakig, tehát egy olyan 
rendszer fog kiépülni, amelynek az egyik lába a sport és munkásszálló, ami a turisztikai és sport kínálatot 
fogja bővíteni, és reményeink szerint ezáltal az önfenntartás lábát is meg fogja teremteni. Én amikor most 
volt a hétvégén a Final 4 Asztalitenisz rendezvény a városunkban, én a 8 település vezetőitől úgy köszöntem 
el, hogy bízom abban, hogy 2024-ben már itt tudnak évközben is edzeni, felkészülni a különböző 
rendezvényekre. Találkoztam olimpikonokkal, európa bajnokokkal, úgymond reprezentatív szereplőivel 
ennek a sportágnak, és ez a csodálatos környezet egy ilyen infrastruktúrával Komlón, a sport városában 
hatalmas lehetőséget fog reményeink szerint teremteni. Reméljük a kormány segítségével meg fogjuk tudni 
valósítani ezt a az egyik nagy álmunkat.  
A másik vissza Dél-Kom dolgai, azok napi szinten jönnek már elő, hisz 1 év múlva, 2023. július 1-jével 



teljesen új hulladék gazdálkodási rendszer fog életbe lépni. Még nem látjuk a hozzá kapcsolódó mögöttes 
jogszabályok módosítását, de biztosan az önkormányzatoknak a feladat-és hatáskörét is fogja érinteni és 
módosulni fog. Valójában a MOL, mint koncesszor már ki van jelölve erre a feladatra és hála isten a Dél-
Kom, mint alvállalkozó ebben az egyeztetési folyamatban folyamatosan részt vesz, mint akire számít a 
koncesszor a feladat végrehajtása során. A mi szempontunkból több ok miatt sem mindegy ez, hisz mi a 
jelenleg a Dél-Kom alvállalkozójaként dolgozunk a Városgazdálkodási Zrt-vel, ezután úgymond 
szubalvállalkozói tudunk lenni. Továbbra is ugyanezen struktúrán keresztül tudunk több mint 40 embernek 
munkát adni, ez számunkra nem közömbös. Ezenkívül továbbra is akut probléma a Cikói Hulladék 
lerakónak a kérdése, illetve az egész Dél-Balatoni Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer a 202 
Önkormányzatával konzorciummal, ennek a jogszerű működésével, a hatásköreivel. Most én azt látom, 
hogy megy a „szurka-piszka” az eddigi döntésekkel kapcsolatban elsősorban Siófok irányából, és ez egy 
folyamatos feladatot és egy folyamatos egyeztetést jelent. A mai társulási ülésen is előjött ez a kérdés azt 
tudom mondani, itt a Képviselő-testület előtt is a konzorciumban 75%-os szavazati aránnyal lehet jogszerű 
döntést hozni. Mohács-Bonyhád-Komló nélkül nincs döntés, ez az egy vigasztal engem és nyugtat. Ha 12 
évig, október 31-én lesz 12 éve nem sikerült ezt az egész problémát megoldani, és a vagyonátadást realizálni, 
akkor én úgy gondolom, hogy ez nem fog megoldódni a következő egy évben. Voltak már döntések, volt 
itt tájékoztatás az alfa-béta-gamma problematikáról, meg az egyéb 202 önkormányzatot érintő kérdésről. 
Ezt, ebben a formában törvényi döntés nem lesz, én úgy gondolom, hogy nem lehet lerendezni. Az biztos, 
hogy ha Komlót nézzük azok az építmények, amelyek megépültek, azoknak az önkormányzati tulajdonú 
telkén vannak, amik megépültek, azok a Siófok könyveiben vannak, és 202 önkormányzat közös 
tulajdonában vannak, na ezt bogozza ki valaki, nem lesz egyszerű. Ezért a Dél-Kom vezetőivel folyamatos 
az egyeztetés. Más kérdés nem volt beszámolóval kapcsolatban. Jurinovits Miklóst illeti a szó.  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. Én csak a parkolókkal kapcsolatban szeretnék egy 
észrevételt tenni. Ugye folynak Komlón a turisztikai beruházásaink, amelynek nagyon örülünk és reméljük, 
hogy ennek megfelelően sokkal többen fognak látogatni Komló városába, mint azt eddig tették. Nagyon 
fontos az, amikor a turisztika és a lakossági igény kéz a kézben jár és talán a belvárosi parkoló bővítés is 
egy ilyen, hiszen a „Dino projekt” közvetlen közelében fog megvalósulni, és azokban az időszakokban, 
amikor a lakosság nem használja alkalmasint a parkolót, hiszen dolgoznak, akkor a”Dino projektre” 
látogatók is tudják használni. Nyilván reményeink szerint bővíteni kell majd a parkolási lehetőséget ezen a 
téren, hogyha többen látogatnak a városba. Köszönöm szépen!  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Igen, van az FVS-ben elfogadva egy belváros Zrínyi tértől a Templom 
térig rehabilitáció, tehát ebbe reményeim szerint sok minden belefér, meg a vasút mentes belvárosba is sok 
minden belefér. Komló városában nem nagyon tudunk mélygarázsokkal operálni, tető garázsokkal 
szerintem igen. Tehát, ha most mostanit nézem, ahol a múzeum mögött épül a parkoló a Tröszt utca felé 
pont egy szinttel lejjebb van az út, tehát ha nincs vasút, már több százzal lehet bővíteni vagy a csempe 
gödör, de ezek meglévő közművek miatt nem egyszerű kérdések. Majd ez lesz a mérnöki feladat az 
elkövetkezendő időszakban, meg hát látom a turisztikai fejlődést a saját utcámban, a Mini Zoo-nál. 
Megcsináltunk oda kétszer annyi parkolót, mint ami volt, és hála isten az sem elegendő. A napelemek fölé 
kéne menni, de akkor nem tudnának villamos energiát termelni. Igen, ez egy kardinális kérdés lesz az 
elkövetkezendő időszakban. Akkor szavazzunk a beszámolóról, ha nincs más hozzászólás igény. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő testület 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

58/2022. (V.26.) 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 polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót.  

 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. 
 

Határid ő:  értelem szerint.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

3. sz. napirend 
 
2021. évi zárszámadási rendelettervezet 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Kalocsai Tompa Esztert és Tompa Árpád könyvvizsgálókat. A 
könyvvizsgálói jelentés pótlólag került kiküldésre, remélem mindenki megkapta és mindenki elolvasta. Ez 
a 2021-es, ez csak pár oldal. Valamit fel kell olvasnom: „A korábbi évek gyakorlatától eltérően a 
zárszámadás elfogadásáig nem tudott lezárulni a könyvvizsgálói folyamat. Emiatt a megszokottól eltérő 
tartalmú vizsgálati jelentés, vélemény, illetve számszaki melléklet került kiküldésre a képviselő-testület 
tagjai számára. A könyvvizsgálói vélemény 2 probléma vizsgálata tekintetében jelez többlet időigényt. 
Ezek közül a második a bankszámlák egyeztetése során felmerült probléma menetközben tisztázásra került. 
Az eltérés az OTP Bank Nyrt. közvetlenül a könyvvizsgálónak megküldött kontroll adatszolgáltatásában 
szereplő téves adaton alapult. Ezeket az információkat elmondtuk már a bizottsági üléseken és a jelzett 
számla nem az önkormányzat, hanem a közös önkormányzati hivatal bankszámláihoz kapcsolódó alszámla, 
így annak egyenlege a hivatali maradvány része. A könyvvizsgálóval egyeztetve az intézmények részére 
átadott - pályázati forrásból létrejött - vagyon könyveléséhez kapcsolódó probléma az egyeztetéseket 
követően tisztázható és várhatóan a szeptemberi rendes testületi ülésen adunk tájékoztatást a végleges 
könyvvizsgálói véleményről. Felhívom a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok nem írják elő a kötelező 
önkormányzati könyvvizsgálatot, így a zárszámadási rendelet elfogadása sem kötődik a végleges 
könyvvizsgálói vélemény kiadásához. Összességében fentiek figyelembevételével a könyvvizsgálói 
véleménnyel összhangban megállapítható, hogy az elkészített zárszámadási rendelet tervezet megfelelően 
előkészített a jogszabályi előírásoknak megfelel, és így rendeletalkotásra alkalmas.” 
Ez ugyanígy benne van a könyvvizsgálói kiküldött könyvvizsgálói jelentésben és valójában a mindhárom 
bizottság tárgyalta és ezek az információk ott is elhangzottak szóban, mindhárom bizottság elfogadásra 
javasolja a 2021. évi zárszámadást. Van-e frakcióvélemény? Van-e kérdés, hozzászólási igény? Nincs. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet, melyet a Képviselő-testület minősített 
többséggel, 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének teljesítéséről 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 



1. § 

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevétele 10.228.075.994 Ft (eredeti előirányzata 
10.462.129.323 Ft; módosított előirányzata 10.546.835.245 Ft). 

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadása 6.069.016.986 Ft (eredeti előirányzata 
10.462.129.323 Ft; módosított előirányzata 10.546.835.245 Ft). 

(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza. 

2. § 

(1) Az Önkormányzat működési bevétele 4.371.806.207 Ft (eredeti előirányzata 4.191.691.039 Ft; 
módosított előirányzata 4.161.500.876 Ft). 

(2) Az Önkormányzat működési kiadása 3.744.116.692 Ft (eredeti előirányzata 4.191.691.039 Ft; 
módosított előirányzata 4.161.500.876 Ft). 

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

3. § 

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 5.856.269.787 Ft (eredeti előirányzata 6.270.438.284 Ft; 
módosított előirányzata 6.385.334.369 Ft). 

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 2.324.900.294 Ft (eredeti előirányzata 6.270.438.284 Ft; 
módosított előirányzata 6.385.334.369 Ft). 

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. melléklet tartalmazza. 

4. § 

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített 
beszámolót 2022. május 31-ig közzé kell tenni. 

5. § 

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási adatait az 6. melléklet, rovatok szerinti bontásban 
a 7. melléklet tartalmazza. 

6. § 

A kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését a 8–9. melléklet (Komló Város 
Önkormányzat és Komlói Közös Önkormányzati Hivatal) tartalmazza. 

7. § 

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 4.159.059.008 Ft, ezen belül működési célú 
maradványa 429.180.919 Ft, felhalmozási maradványa 3.729.878.089 Ft. 

(2) Az Önkormányzat 2021. évi maradványából 4.085.054.262 Ft kötelezettséggel terhelt. 

(3) Az Önkormányzat maradványának felhasználását a 14. melléklet tartalmazza. 

8. § 

A Képviselő-testület az intézményektől 61.201.019 Ft szabad maradványt a következők szerint vonja el: 
GESZ intézménytől 19.015.820 Ft, Komló Városi Óvodától 16.962.091 Ft, Könyvtártól 1.800.000 Ft, 



Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyteremtől 8.939.526 Ft, Városgondnokságtól 4.249.975 Ft és 
Közös Önkormányzati Hivataltól 10.233.607 Ft. 

9. § 

(1) A működési, fejlesztési bevételek és kiadások részletes adatait a 2–4. melléklet tartalmazza. 

(2) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként a 10. melléklet tartalmazza. 

(3) Komló Város Önkormányzat 2021. évi EU-s projektjeinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza. 

(4) A több éves kötelezettségvállalás értékét a 12. melléklet, a beruházási és fejlesztési hitelek állományát 
a 13. melléklet tartalmazza. 

(5) Az átvett pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva az 5. melléklet, az átadott 
pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva a 15. melléklet tartalmazza. 

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza. 

(7) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott 
vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza. 

(8) Az ingatlanvagyon összesítőt a 18. melléklet tartalmazza. 

(9) A részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi 
értékét a 19–22. melléklet tartalmazzák. 

(10) A kiküldött éves beszámolót a 23. melléklet tartalmazza. 

10. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2022. május 26. 
 
 
 
 
    dr. Vaskó Ernő      Polics József 
  címzetes főjegyző       polgármester 



 
Polics József: Köszönöm az alapos munkát. Bár minden évet így tudnánk zárni, az jó lenne. 22-es esztendő 
egy picit keményebb lesz, én örülök neki, hogy a számháborúk végül összeálltak, megjöttek a rendkívüli 
önkormányzati támogatások, megjöttek a plusz adóbevételek, kiszámíthatóvá vált az egyszázalékos 
kiegészítés és ami nagyon fontos, hogy hitelállományunk nem éri el a 151.000.000 forintot köszönjük 
szépen mindenkinek a munkáját. 
 

4. sz. napirend 
 
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés, van-e hozzászólási igény? Nem látok.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

59/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta az „Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” tárgyú 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a mellékletek szerinti, Komló Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves 
ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket megtárgyalta és elfogadta. 

 
5. sz. napirend 

 
2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Itt is tisztelettel köszöntöm könyvvizsgálóinkat. Ezt az előterjesztést két bizottság tárgyalta 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság és 
mindkettő elfogadásra javasolja. Itt is kiküldésre került a könyvvizsgálói jelentés. Van-e frakcióvélemény, 
kérdés, hozzászólás igény? Nincs. Akkor szavazzunk.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet, melyet a Képviselő-testület minősített 
többséggel, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói 
hatáskörében a 2022. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: 



1. § 

(1) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A város 2022. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek 
mellett:) 
„a) bevétel főösszege: 9.496.738.642 Ft 
b) kiadás főösszege: 9.712.022.303 Ft 
c) hitelfelvétel (hiány): 215.283.661 Ft” 

(2) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú 
pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:) 
„a) bevétel főösszege: 4.559.918.366 Ft 
b) kiadás főösszege: 4.775.202.027 Ft 
c) hitelfelvétel (hiány): 215.283.661 Ft” 

(3) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:) 
„a) bevétel főösszege: 4.936.820.276 Ft 
b) kiadás főösszege: 4.936.820.276 Ft” 

(4) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:) 
„a) személyi jellegű kiadások: 1.647.672.718 Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok: 242.064.045 Ft 
c) dologi jellegű kiadások: 1.363.773.799 Ft 
d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 4.726.260.027 Ft” 

(5) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:) 
„ f) egyéb kiadások: 1.732.251.714 Ft” 

(6) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 215.283.661 Ft összegű fejlesztési hitel biztosítja, mely 
előzetes kormányzati engedéllyel vehető fel. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel kerül 
ellensúlyozásra. A 962.016.180 Ft többlettámogatás a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatása jogcímén nyerhető el. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési 
kötelezettségeinek fedezetére 18.942.000 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi 
előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi 
önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.” 



2. § 

A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (III. 
11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi bevételeinek részletezését a 
4. melléklet tartalmazza, ebből kiemelve az általános és ágazati feladatok támogatását mutatja be a 16. 
melléklet.” 

3. § 

A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. (III. 
11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A költségvetés tartaléka 400.367.880 Ft-, amelynek részletezése a 10. mellékleten szerepel, melyből: 
a) működési általános tartalék: 0 Ft 
b) működési tartalék: 400.367.880 Ft 

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 1.142.959 Ft tartalék előirányzat felhasználására a polgármester 
jogosult.” 

4. § 

(1) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 



(12) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) A Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2022. 
(III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2022. május 26. 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő       Polics József 
 címzetes főjegyző      polgármester



  
 

Polics József: Csak a módosítás utáni számháborúról egy picit, amit az előbb is megemlítettem a kiegészítő 
működési támogatási igény az nagyon picit növekedett már 962 millió lett 960 millióról. Egyetlen csökkenő 
szám van benne, ami úgy érinti keményebben a költségvetést a hitelfelvételi igény, a hiány összege az a 
351 millióról a 215 millióra csökkent. Tehát van még teendőnk bőven és a számháború, illetve a növekmény, 
ami a hitelfelvételt csökkentette az az autóbusz pályaudvarhoz megérkezett közel 136.000.000 forintos 
kiegészítő kormányzati támogatásnak köszönhető.  
 
 

6. sz. napirend 
 
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről 
Előadó: Polics József polgármester 
 
 
Polics József: Itt a meghívott vendégeink számtalan ülésen vettek részt és felmentést kértek. Az 
előterjesztést a Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, kérdés, 
hozzászólási igény. Nem látok. Akkor szavazzunk a beszámolókról. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán Bizottság javaslatának 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről”  tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja Komló 
Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolót.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

 
 

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

 
 
Polics József: Azért megemlítem, hogy a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Szent Borbála Otthon Nonprofit Kft, a Nonprofit Közhasznú Kft., a Családok Átmeneti Otthona, és a 
Szilvási Bölcsőde beszámolója szerepelt a napirendi pontok között. Én minden intézménynek szeretném 
megköszönni a munkáját, szeretném megköszönni az alapos beszámolóját, akit egy picit mélyebben 
érdekelnek az adatok és a beszámolóban foglaltak érdemes elolvasni. 2005-2006-tól indulóan mutat be 
egy csomó olyan adatot, legyen az lakosságszám alakulása legyen az a gyerekek számának alakulása, 
legyen az a különböző ügycsoportokhoz kapcsolódó esetek száma. Tehát egy hosszabb távú áttekintést 
ismerhetünk meg ezen intézmények beszámolóiból, és ezek az anyagok fent vannak a honlapon, tehát 
bárki „szörfözhet” rajta. 
 



7. sz. napirend 
 
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2021. évi tevékenységéről 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Ferenczy Tamást, a kuratórium elnökét. Szarka Elemér, a 
Honismereti is Városszépítő Egyesület elnöke, mint alapító írásban jelezte, hogy nem tud részt venni a mai 
testületi ülésen, az előterjesztést támogatja és a kuratórium létszámának változását az elnökség a június 2-
ai ülésén fogja tárgyalni. Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán 
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakció vélemény, hozzászólási igény kérdés, vélemény? 
Nem látok. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

61/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2021. évi tevékenységéről 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, 
valamint a Humán Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló a Komló 
Városért Alapítvány 2021. évi tevékenységéről” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület tájékozódott a Komló Városért Alapítvány 2021. évi tevékenységéről. 

 
2. A Komló Városért Alapítvány Kuratóriuma előzetesen megtárgyalta az előterjesztés tartalmát, azt 

elfogadta.  

 
3. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Alapítvány kuratóriumának az alapítványi működést segítő 

szakmai tevékenységéért. 

 
Polics József: Annyit, hogy tegnap aláírtam a megállapodást a testület által jóváhagyott hárommillió-
párszázezer forintos összeg átutalásáról. Kérem az alapítvány segítségét, hogy - az alapító okiratban is 
szerepel - azon szervezeteket támogassák, segítsék. Majd fogom keresni elnök urat, mert most van egy 
konkrét ügy, amelyben gyorsan kellene segítséget nyújtani. Köszönöm szépen. 
 

8. sz. napirend 
 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 
intézményegységben az elektromos hálózat korszerűsítéséhez és a „Komló 70” felirat 
megvilágításához forrás biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Aranyos László intézményvezetőt. Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Van-e kérdés, vélemény? Jurinovits Miklóst illeti a szó.  
 
Jurinovits Miklós: Köszönöm szépen a szót polgármester úr! Két napirendi pontunk kapcsolódik a városi 
felújítási keret terhére biztosított forrásokhoz, az egyik a 8. napirendi pont, a másik a 13. napirendi pont, ez 
később lesz nyilván tárgyalva és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság ülésén is beszéltünk erről 
és természetesen támogatta a bizottság a 8. napirendi pontot. Arra kell majd odafigyelnünk, hogy a városi 
felújítási keretben a 2 napirendi pont támogatása mellett már csak 1,8 tized millió forint áll majd a 



rendelkezésünkre. Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm a jelzést igen, tudjuk, sajnos nem tudunk mihez nyúlni, nagyon kevés a 
mozgásterünk a költségvetésünkben. Beruházási oldalon még azt mondom, hogy van mozgásterünk, de 
működési oldalon nem nagyon, és sajnosm, mint ahogy mindig előjön logikailag működés szempontjából 
olyan összefüggő dolgokat célszerű megvalósítani bizonyos fázisokban, amelyek a későbbiek során még 
többe kerülnének. Itt a Közösségek Házánál pedig a zavartalan működéshez elengedhetetlen szükséges, 
most amikor megújul minden a közvetlen környezetében, és végre nem hosszabbítókkal, meg egyéb 
szabályos eszközökkel fogjuk a különböző ünnepségeket kint a megemlékezések helyszínén megtartani. 
Megfelelő feltételeket kell biztosítani, az pedig forrásba kerül, és ezeket nem tudtuk szerepeltetni a CLLD 
pályázatban. Van-e további kérdés, vélemény nyilvánítási igény? Nem látok. 
 
16 óra 14 perckor Bareithné Benke Nikolett csatlakozott az üléshez. 
 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

Komló Város önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 
intézményegységben az elektromos hálózat korszerűsítéséhez és a „Komló 70” felirat 

megvilágításához forrás biztosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta 
„Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményegységben az 
elektromos hálózat korszerűsítéséhez és a „Komló 70” felirat megvilágításához forrás biztosítása” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ intézményegységben az elektromos hálózat korszerűsítéséhez szükséges 
legfeljebb bruttó 2.900.000.-Ft többlet előirányzatot. Fedezeteként az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének 11. számú mellékletében szereplő Városi felújítási keretet jelöli meg. 
 

2. A Képviselő-testület a kivitelező kiválasztása során eltekint a beszerzési szabályzat alkalmazásától és 
az előzetes egyeztetések alapján a KIZSO VILLAMOSIPARI Kft.-t (7300 Komló, Iskola utca 11.; 
adószám: 23113158202; képviseli:  Kiss Zsolt ügyvezető /vezető tisztségviselő/) jelöli ki 
kivitelezőnek a Közösségek Háza intézményegységben az elektromos hálózat korszerűsítésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a nettó 2.253.287,- 
Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.861.674,- Ft összeggel megkösse. 
 
Határid ő: 2022. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
3. A Képviselő-testület tájékozódott a „Komló 70” felirat megvilágításának körülményeiről. A felirat 

közvilágítási hálózatról történő megvilágítását a testület támogatja. 
 

4. Az intézményvezetőn keresztül felkéri Komló Város Önkormányzat Városgondnokságot, mint a 
feliratot a könyveiben nyilvántartó intézményt, hogy a 3. pontban megjelölt fejlesztést a KIZSO 
VILLAMOSIPARI Kft.-t ől rendelje meg. 



Ennek fedezetét a Képviselő-testület bruttó 325.755,-Ft összegben az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének 11. számú mellékletében szereplő Városi felújítási keret terhére biztosítja. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Bareith Péter intézményvezető 

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

átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2022. június 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 

 
 
 
1. sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



9. sz. napirend 
 
Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakció, kérdés, 
véleménynyilvánítás igény? Nem látok. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

Komló Városi Óvoda alapító okiratának  
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja.  
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé 
a változásokat jelentse át. 

 
Határid ő:  2022. június 15. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 
10. sz. napirend 

 
Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ez az előterjesztés összefügg az előző napirenddel. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság, valamint a Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás igény? 
Jégl Zoltánt illeti a szó. 
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt képviselőtársaim. A Humán bizottság 6 
igen-nel támogatta, az előterjesztést, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Megállapítottuk a 
rendelkezésre álló adatokból, hogy valamelyest, 5%-kal csökkent az óvodákba beíratott gyermekek 
létszáma. Annak örült a bizottság, hogy a 20 csoport az megmaradt, ily módon ezzel a közel 455 fővel egy 
22- 23 fős átlag csoportlétszám jöhetett létre, ami ugyan a középszámtól picit magasabb, de a maximális 
25-től kicsit lejjebb van, és még a plusz 20%-kal megnövelhető maximumhoz képest 30 főtől pedig jóval 
lejjebb. Örültünk, hogy kicsit kevesebb gyermek jut egy óvónőre és így a remény az, hogy kicsit jobb 
színvonalú ellátást és nevelést kapnak a gyerekek. Ha megnézzük az SNI-s gyerekek számát, akkor azt 
láthatjuk, hogy majdnem minden tizedik, 9%-a a gyerekeknek SNI-s, ez ugye plusz feladatot ró az óvodákra, 
az óvónőkre. Ez a szám ez sajnos úgy látjuk, hogy növekvő tendencia, ezzel is számolnunk kell a 
következőkben. Még amit megjegyeztünk, hogy ne felejtsük el, ugye a Szent Bernadett tagóvodát, ahol 
még 4 csoportban 98 gyermek iratkozott be, mert a 20 csoport ugye ez a komlói városi óvoda tagóvodáira 
vonatkozik. Amit még megjegyeztünk a bizottsági ülésen sajnálatos az általános iskolába beiratkozottak 
létszáma. Ugye a 155 gyermek és hát van olyan iskola Kenderföld-Somági iskola, ahol 14 jelentkező volt, 
nem tudjuk mennyi az SNI-s gyerek köztük, dehát ott egy picit a német nemzetiségi oktatást féltettük. 
Reméljük, hogy a következő évben kedvezőbb számokat látunk majd itt a beiratkozások tekintetében 
Köszönöm szépen!  



 
Polics József: Köszönöm szépen, további vélemény, hozzászólási igény? Nem látok. Valójában a két 
napirend összefügg. Első év hosszú évek után, hogy nem hajtottunk végre átszervezést, de mégis megtettük 
azokat a lépéseket, mintha átszervezés történt volna. Ha megnézzük a jóváhagyott létszámkeretet, akkor 
82-ről 79 főre csökkentettük a létszámot, az 500 főt meghagyva mind beiratkozhat, a maximális létszámot 
és akkor még mindig ott van a 20%-os eltérést és lehetőség, ami az alapító okiratban benne van. Tudomásul 
kell venni ezt a tendenciát nehéz elfogadni, de úgy néz ki, hogy ezen számháborúk környezetében tudunk 
beállni, tehát ez a maximum 600 fő a két külön fenntartású intézménybe, ami Komló városában tud 
működni: Ne feledjük el, hogy jelenleg is az óvodai működéshez tesszük hozzá a legnagyobb kiegészítést 
a költségvetésünkbe, de azáltal, hogy ezzel a kerettel került most elfogadásra az alapító okirat is, ezzel azért 
lehetőséget adunk egy bővülésre és remény szerint ez meg is fog történni, hanem szeptemberben, akkor az 
év folyamán bármikor.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év beiratkozásairól 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, valamint a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Tájékoztató a 
2022/2023-as nevelési év beiratkozásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

I. 
 

1.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2022. szeptember 1. 
napjától 79 főben határozza meg.  
A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyei 
változásának átvezetéséről a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
      
 

II. 
 

2.) A Képviselő-testület elfogadja a 2022/2023-as nevelési évvel kapcsolatos óvodai beíratásról szóló 
tájékoztatót, és a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan az indítható csoportok számát 
változatlanul 20 csoportban határozza meg, az alábbiak szerint: 
Komló Városi Óvoda  3 csoport 
Hunyadi Utcai Tagóvoda      2 csoport 
Szilvási Tagóvoda   4 csoport 
Kökönyösi Tagóvoda  3 csoport 
Körtvélyesi Tagóvoda 5 csoport 
Gesztenyési Tagóvoda 1 csoport 
Mecsekjánosi Tagóvoda 1 csoport 
Templom Téri Tagóvoda 1 csoport 
 
Határid ő:  2022. szeptember 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
    Kozmann Kornélia intézményvezető 
 
 



3.) A Képviselő-testület tudomásul veszi az általános iskolai beíratásról szóló tájékoztatót a 2022/2023. 
tanévre vonatkozóan.  
 

11. sz. napirend 
 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez 
kapcsolódó önkorrekció 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Jurinovits Miklóst illeti a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. Igen, ez egy EFOP-os pályázat az Európa Unió és 
Magyarország Kormánya közel 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított erre a 
pályázatra és az általányabb alapú egység költség jogcímen nem lehet elszámolni 1.689.247 forintot. 
Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Ilyet nem látok. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ez az önkorrekció még csak ennek a projektnek az előjátéka. 
Volt egy hatalmas, több napig tartó ellenőrzés, vizsgálat, amelyből várható még egy-két megállapítás, ami 
visszafizetési kötelezettséggel fog járni, de összességében azt mondhatjuk, hogy jól szervezett módon 
zajlott le a pályázat, nem egyszerű, mert a járás, a járási települések egy része, a társulás benne volt ebben 
az egész programban, úgy, hogy a hivatal vitte a teljes adminisztrációt a beszerzési eljárásoktól kezdve, így 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság ülésén is lehetett találkozni ezekkel a témákkal.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és z alábbi határozatot hozta: 
 

65/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez 
kapcsolódó önkorrekció 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 
járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódó önkorrekció tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tájékozódott az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Komlói járásban megnevezésű projekt megvalósításáról, amelynek kapcsán tudomásul veszi, 
hogy a lakhatási támogatás és a hozzá kapcsolodó flate rate költség (átalányalapú egységköltség) 
jogcímen a projekt keretében kifizetett összesen 1.689.247,- Forint összeg nem elszámolható. 

 
2. A Képviselő-testület az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói 

járásban megnevezésű projekt kapcsán önkorrekciót hajt végre, ennek keretében a „pályázati 
visszafizetési keret” tartalék előirányzat terhére 1.689.247, -Forint támogatás visszafizetét rendeli 
el. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetésről haladéktalanul intézkedjen. 

 
Határid ő:  2022. május 27. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 



 
 

12. sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott 
határozatok jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Humán bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás igény? Nem látok. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2022. (V.26.) sz. határozat 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok 

jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, valamint a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása” c. 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsának 9-10/2022. (V.12.) számú határozatait, amelyeket utólagosan elfogad. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:   Polics József polgármester 

 
13. sz. napirend 

 
Autóbuszváró felépítmények telepítésére forrás biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre mm ebbe kellett várnunk a beérkező ajánlatokat 
a pénzügyi ellenőrzési és Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Jurinovits Miklóst illeti a 
szó.   
 
Jurinovits Miklós: Köszönöm szépen polgármester úr. Egy régi lakossági igény valósul most valószínűleg 
meg ezzel. Többször szembesültünk nemcsak én, képviselőtársaim is azzal, hogy a legyártott buszvárók 
miért nincsenek még elhelyezve. Az az anomália volt, hogy a vállalkozó, aki vállalta a legyártást az a 
megnövekedett anyagköltségek miatt a telepítést már nem tudta abban az árban garantálni, amiben az elején 
megállapodtunk, illetve megbeszéltük vele. Ennek ellenére természetesen a város legyártatta vele a 
buszvárókat, viszont ezek a buszvárók azért speciális igénnyel, illetve speciális elhelyezéssel bírnak. Saját 
magunk, a Városgondnokság saját cégünkkel nem tudtuk ezt megoldani, és a garanciális feltételek 
biztosítása mellett jobbnak látta mindenki azt, hogyha erre egy professzionális céget bíz meg a város. 
Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Barbarics Ildikót illeti a szó.  
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm szépen. Már csak azért is, mert a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
is tárgyalta a napirendi pontot, semmi gond, mert mindenki egyébként támogatta az előterjesztést, hiszen 
valóban már egy ősidők óta fennálló probléma, nekünk, nekem különösen, mert az én területemet is érinti 
és nap mint nap kapom érte a felhívásokat finoman fogalmazva, hogy végre mikor fog már megtörténni a 
csoda és lesz felépítménye buszmegállóknak. Itt nem is csak garanciális problémákról volt szó, hanem 



pénzügyi problémákról, hogy többe került. Aztán sajnos az élet azt hozta, hogy a közbeni - tavaly 
szeptember óta megy azt hiszem ez az agonizáció -, a közbeni áremelkedések során majdhogynem ugyan 
oda jutottunk árban, de hát ezt akkor még ugye senki nem tudta. Csak azt tudom remélni, hogy nagyon 
rövid időn belül meg fog történni a szerződéskötés, és utána a munkálatok elvégzése is, mert lassan tényleg 
jubilálunk itt az egy évvel, amikor ez az egész elkezdődött. Ez most egy igen lassan végbemenő folyamat, 
aminek már reméljük, hogy tényleg a végére fogunk érni és mindenki megelégedésére szolgál, úgyhogy én 
csak azt tudom mondani, hogy hajrá és jó munkát hozzá, reméljük minél előbb meg lesz. Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki véleményt nyilvánítani? Én csak annyit tennék hozzá, 
hogy tavaly szinte év végén, talán majdnem az utolsó testületi ülésen biztosítottuk a forrást a 
felépítményekre, és akkor történt a megrendelése is, valamikor egy februári szállítással vagy így év eleji 
szállítással érkezett meg. itt vannak a felépítmények a hozzá kapcsolódó speciális előkészítő munkák már 
5 helyszín, 5 féleképpen. Csak azért, mert én skicceltem és az új kolléganők rajzolták, hogy mit kell csinálni. 
Még várok az áskálódásoknál egy-két meglepetést, de bízunk benne, hogy a Komló közeli vállalkozó meg 
fog birkózni feladattal. Én készen állok arra, hogy holnap aláírjam a szerződést háromnegyed 8 és 8 között, 
mert utána el kell mennem, de a munka az kezdődhet minél előbb, mert tényleg már szakállas a téma és 
mindenki húzza mindenkinek a fülét, meg egyéb dolgát, hogy legyen már készen.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

Autóbuszváró felépítmények telepítésére forrás biztosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta az „Autóbuszváró felépítmények telepítésére 
forrás biztosítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja az autóbuszváró felépítmények telepítéséhez szükséges bruttó 

4.654.550, - Ft előirányzatot az önkormányzat a 2022. évi költségvetési rendeletének 11. melléklet 
Városi Felújítási keret előirányzata terhére.   
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés megkötésére a N&K 
Construkt Kft.-vel, nettó 3.665.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.654.550, - Ft összegben. 
 
 

Határid ő:  2022. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat változás 
átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2022. június 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 

 
14. sz. napirend 

 
Sikondai 6052 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra 
javasolja azzal, hogy az értékesítésre kerülő telekrész vételárát a bizottság 6000 forint/m2 összegben 
határozza meg, ez a fajlagos érték áfa mentes. Valójában a Zöld Béka melletti ingatlanról van szó, annak 



az értékesítéséről, reményeink szerint egy magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében. Van-e 
kérdésük? Barbarics Ildikót illeti a szó.   
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót. Csak a pontosítás érdekében, hogy az előterjesztésben szerepel, 
aztán a határozati javaslatban már eleve nincs külön kitérve rá, hogy ugye itt egy, hogy is van fogalmazva, 
de „folyamatban lévő rendezési terv módosítása történik az itt megjelölt 6052-es helyrajzi számú ingatlan 
vonatkozásában” és ugye ahogy értelmezem alapvető cél a rajta lévő értékes növényállomány, ebből 
adódóan a látvány védelme nyilvánvalóan és az értékesítés ezt nem befolyásolja, ugye jól tudom? Ez a 
védelem ez továbbra is fennáll? Erre vonatkozott a kérdésem. Nekem annyira nem volt egyértelmű és tiszta 
itt a megfogalmazás, és ahogy tudom az egyik alapvető probléma és oka volt a negatív hozzáállásnak és 
talán a részönkormányzaténak is. Jó, ha ezt itt és most tisztázzuk, hogy hogyan is van. Köszönöm szépen! 
 
Polics József: Köszönöm szépen, további kérdések, vélemények? Valójában az egymás mellett lévő 3 
terület a jelenlegi rendezési terv szerint egy üdülő beépítésére alkalmas terület, de mindenki tudja, hogy ez 
egy teljesen beerdősült önrész, nem is kelt el évtizedek alatt, igény se jelentkezett ezeknek a területeknek 
az értékesítésére. Ez a kérelem szóban már régóta itt volt nálunk, de valójában amikor felülvizsgáltuk a 
sikondai telkeket, akkor az a szakmai döntés született, hogy ez a 3 telek már ne épüljön be nagyobb 
ingatlanokkal. Ennek a rendezési tervnek a módosítása jelenleg folyamatban van, amiről a testület egy 
korábbi ülésen is így döntött. Azért is van benne az, hogy akkor írhatjuk alá az adásvételi szerződést, 
amennyiben ez a rendezési terv módosítási folyamat végig végigmegy. A szándékot viszont már most 
kívánjuk jelezni a beruházó felé és kérte is, hogy ebben őneki legyenek garanciák. A mostani rendezési terv 
módosítása fogja előírni ezeket a ligetes feltételeket is, nem lehet felépítményt ráépíteni, csak erre az egy 
területre, a másik két területet visszaadjuk úgymond arra, ami most zöldterületi véderdő területén 
felhasználási kategóriába fog tartozni. Lehet, hogy ebből van egy picit zavar, aki a teljes folyamatot nem 
látja. Tehát itt hosszú távon a Zöld Békához kapcsolódó szálláshelyi egységhez az autók elhelyezésétől a 
játszótéren át bármi ilyen lehet, megtartva ezt a ligetes, erdős beépítést, ami jelenleg is jellemző erre a 
helyrajzi számú területre. Jurinovits Miklóst illeti a szó  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. Jómagam is tárgyaltam a leendő tulajdonossal 
többször is, természetesen én is kikértem az elképzeléseit, mielőtt a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság elé került volna ez a napirendi pont és fontos volt azt is látni - ebben már a polgármester úrral is 
futottunk egy pár kört amióta képviselő vagyok -, hogy mindenki mindent szeretne, de a saját területe előtt 
semmit nem szeretne. Gondolok itt arra, hogy az ingatlantulajdonosok azt nem szeretnék, hogy például a 
Zöld Békánál szállást keresők az ő ingatlanuk előtt parkoljanak, azt sem szeretnék, hogyha bőröndjüket 
300 méteren keresztül húznák végig és zörögnének, amikor ők pihenni szeretnének. Tehát pontosan ez volt 
az elképzelés, hogy erre a ligetes fás területre tudjanak majd parkolni közvetlenül ott, ahol az ingatlanjaik 
vannak, és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság ezért is támogatta ezt. Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki véleményt nyilvánítani? Nem látok. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2022. (V.26.) sz. határozat 
 

Sikondai 6052 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
javaslatának figyelembevételével, valamint a Sikondai Településrészi Önkormányzat véleményének 
figyelembevételével – a Sikondai 6052 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú komlói 6052 hrsz-ú „beépítetlen terület” 

megnevezésű, 759 m2 nagyságú ingatlannak kerékpárút által el nem foglalt kb. 732 m2 nagyságú – a 
földmérés során pontosítandó – területrészét értékesíti a 7domb Kft. (székhely: 7300 Komló, Kölcsey 



utca 13.; adószám: 24100283-2-02; képviseli: Bischofné Szalkai Gabriella ügyvezető /vezető 
tisztségviselő/) részére a komlói 6053 hrsz.-ú ingatlan telek-kiegészítéseként. 

 
2. A Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság az értékesítésre kerülő területrész vételárát 6.000,-

Ft/m2 (áfa mentes) összegben határozza meg.  

 
3. Vevőnek az adásvételi szerződés aláírásával vállalnia kell, hogy a szerződés aláírását követő 3 hónapon 

belül elkészítteti az ingatlanon haladó szennyvízvezetékre és védőövezetére a szolgalmi jog 
bejegyzéséhez szükséges vázrajzot, illetve megállapodást. 

 
4. Vevőnek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját (60.000,- Ft) is. 

 
5. A telekalakítással, a szolgalmi jog bejegyzéssel és az adásvételi szerződés elkészítésével járó 

valamennyi költség a Kérelmezőt úgyis mint Vevőt terheli.  

 
6. Az adásvételi szerződés csak Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett 

módosítási indítványok alapján teljes eljárásban történő módosításának előterjesztett formában történő 
jóváhagyása és záradékolása után köthető meg. 

 
7. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Kérelmező tájékoztatásáról, intézkedjen 

a telekalakításhoz és a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges vázrajz megrendeléséről, ezt követően 
gondoskodjon az adásvételi szerződés elkészíttetése, továbbá a vételár és az értékbecslési díj 
befizettetése iránt.  

 
 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és a szolgalmi jog 
bejegyzéséhez szükséges megállapodás aláírására.  

 
Határid ő:  2023. december 15. 
Felelős:  Polics József polgármester  
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

15. sz. napirend 
 
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Alpolgármester úr előterjesztése. Kispál Lászlót illetti a szó.  
 
Kispál László: Az anyagban benne van minden. Egy meghívásnak tesz eleget a testület. Én azt hiszem, 
hogy egyértelmű, visszaállnak azok a kapcsolatok, amelyek 2 éve a pandémia miatt elmaradtak és a 
meghívásoknak eleget teszünk, és mi is hívunk a jövőben már vendégeket Városnapokra.   
 
Polics József: A módosító javaslat pótlólag került kiküldésre, azzal együtt tárgyalta a Humán bizottság és 
a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság is, mindkettő elfogadásra javasolta. Jurinovits Miklóst illeti 
a szó.   
 



Jurinovits Miklós:  Annak külön örülünk, hogy az eredetileg betervezett összeg, az utazással kapcsolatos 
összeg módosult és kevesebb lett. Köszönöm.  
 
Polics József: Köszönjük szépen. Borzasztó különben, mert tényleg ezerféle céget, ismerőst próbáltunk 
megkeresni az egymillió, az gyorsan repül, gyorsan repül. Örülünk neki, hogy a buszköltség most kevesebb 
lett. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
69/2022. (V.26.) sz. határozat 

 
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon 

 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, 
valamint a Humán Bizottság véleményének figyelembevétele mellett - megtárgyalta a Részvétel a 
neckartenzlingeni falunapokon” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. A Képviselő-testület engedélyezi delegáció küldését a 2022. július 8. és 11. között megrendezésre 
kerülő neckartenzlingeni falunapokra, az alábbiak szerint: 

 
A hivatalos delegáció tagja Polics József polgármester, valamint Pálfi László helyi önkormányzati 
képviselő. A hivatalos delegáción kívül részt vesz a rendezvényen, továbbá Rónáné Lusztig Ágnes, 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, Szarka Elemér, Komló volt 
polgármestere, a Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesületből néhány táncospár, valamint 
Komló város német nemzetiségi oktatási intézményeiből olyan pedagógusok és vezetők, akik 
tolmácsolásukkal, munkájukkal sokat tettek a két település ma is virágzó kapcsolatáért.  
A delegáció kiutazási költségei várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: (385,- Ft/Euró napi 
árfolyam mellett) 

- “az R-Bus Kft. által (székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 54.; adószám: 27995655-
2-02) üzemeltetett autóbusz költségei előzetes árajánlat alapján (amely tartalmazza: 2 x 1000 km 
oda-vissza út üzemanyag költségeit, a gépkocsivezetők és az út során felmerülő útdíjak költségeit)
 720.000.-Ft - dologi jellegű 

- a kiküldetésben résztvevő hivatalos delegáció : 

- napidíja:  2 fő x 2 nap x 16 EUR 64.- EUR (napi árfolyamon 24.640,- Ft)  
- váratlan költségekre   100.000.-Ft, valamint     

    300.-EUR (napi árfolyamon 115.500,- Ft) 
-  csoportos utasbiztosítás díja (hozzávetőleges ár)  120.000.-Ft - dologi jellegű  

(2022. május 16-i MNB középárfolyamon kalkulálva)    
 

Mindösszesen:     1.080.140.-Ft     
   valamint  +  364  EUR (napi árfolyamon  

140.140,- Ft)” 
 

2. A Képviselő-testület a kiküldetés 1. pontban részletezett kiadásainak fedezetét az önkormányzat 
2022. évi költségvetésének Külföldi Testvérvárosi Kapcsolatok előirányzat terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges költségek kifizetéséről, 

valamint a valuta kiutalásáról gondoskodjon.  

 



Határid ő:  2022. július 7. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
4. A Képviselő-testület utasítja továbbá a jegyzőt, hogy az előirányzat-változás átvezetéséről a soron 

következő költségvetési rendelet-módosításkor gondoskodjon a ténylegesen felmerült kiadások 
figyelembevételével. 

 
Határid ő:  soron következő költségvetési rendelet-módosítás 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
16. sz. napirend 

 
INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Interpellációs kérdés nem érkezett. Nem tudom bejelentése van-e valakinek? Jégl Zoltánt 
illeti a szó.   
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót tisztelt Polgármester Úr, képviselőtársaim! Bejelentésnek számít-e nem 
tudom, de azt gondolom, talán ide tartozik tekintettel arra, hogy tegnap a Humán bizottság tárgyalt 
önkormányzati lakások bérbeadását és ott merült fel az az igény, miszerint jelezzük a tisztelt képviselők 
felé, hogy szeretnénk, ha felülvizsgálatra kerülne, ha jól emlékszem 2011-es rendeletünk, ami erről 
rendelkezik, abban a tekintetben, hogy a 4 lakásra 20 pályázó közül 9 érvénytelen volt, és ezek között volt 
olyan, ami jövedelem túllépés miatt. Arra szeretnénk kérni a Képviselő-testületet, hogy esetleg ezt a 
jövedelemhez kapcsolódó módosítást fontolja meg a Képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy most már 
azt olvassuk a Facebookon és a KSH szerint 511.000 forint az átlagjövedelem Magyarországon, és ez a 11 
évvel ezelőtti rendelet talán egy picit ennél kevesebb számokról szól. Tehát hogy ne legyen eleve kizáró ok 
ilyen nagy számban a jövedelem túllépés, ezért javasoljuk tisztelt Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja 
felül e tekintetben is ezt a 11 éves rendeletünket, köszönöm szépen!  
 
Polics József: Köszönöm szépen ezt már folyamatba helyeztük más bejelentések kapcsán, de akkor ez csak 
meg van erősítve és foglalkozunk vele, ide fogjuk terjeszteni a testület elé. Barbarics Ildikót illeti a szó  
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Ehhez kapcsolódik a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság ülésén is szóba került 
tegnap, ugyanis 2 szakember lakásról is döntöttünk, ami hát így hívjuk, de gyakorlatilag sportolók 
lakhatását biztosítja, ami nyilván fontos, ez elég hangsúlyos szerepet kap, de felmerült, hogy amikor ilyen 
lakás megürül, itt nincs egyfajta jogfolytonosság. Különböző feltételek érvényesülhetnek adott esetben itt 
is. Lehet egy szélesebb körű vizsgálatot folytatni, ahol akár a jövedelmi, egyéb viszonyokat szakembereket 
sportolókat egyáltalán egyaránt nézni és vizsgálni, és így meg vizsgálni egyáltalán azt, hogy a lakásra ki az, 
aki a jövedelmi és egyéb viszonyai alapján leginkább ráutalt. Nyilván hogyha nincsen más jelentkező, akkor 
meg egyébként sem kizárt maga a sportoló, de ma már ezért a jövedelmi-vagyoni viszonyok között lehet, 
hogy nem biztos, hogy pont a sportoló az, aki erre leginkább rászoruló. Egészen mások a jövedelmi 
viszonyok adott esetben, mint mondjuk egy pedagógus szintjén, tehát ebben a körben úgy tudom, hogy 
azért nem szokott vizsgálódás folyni ilyen szempontból sem lenne baj, adott esetben, ha a jövőre nézve 
több oldalról is megvizsgálnánk ezeket a kérdéseket. Nem mintha tegnap ezzel kapcsolatba bármi gond lett 
volna, de felmerült egy ilyen látásmód előtérbe kerülése. Köszönöm.  
 
Polics József: Én erre azt tudom mondani egy szakemberlakások odaítélése vagy ezen címszó alatt történő 
odaítélésének menete is le van szabályozva. Van egy nyilvántartott úgymond névjegyzék, amelyből a 
javaslat el szokott menni és a bizottság dönt. Itt most én nem tudom, hogy hány, de több a név. Valaki 
évtizedek óta rajta van. amióta én emlékszem mindig ott volt a szakemberlakás igénye, talán most sikerül 
kielégíteni. Ha van itt konkrét javaslat, akkor meg fogjuk nézni a sportolói lehetőséget már beemeltük az 
egyik módosításnál, ha jól emlékszem a szakemberi kategóriák közé. Nézzük meg, ha van javaslat és 
ésszerű, akkor természetesen hozzuk. Jégl Zoltánt illeti a szó.  
 



Jégl Zoltán: Köszönöm a szót tisztelt Polgármester Úr, képviselőtársam. Elnézést, hogy a napirenden belül, 
de picit más téma, rendezvényekre szeretném felhívni a figyelmet, amik a hétvégén kerülnek 
megrendezésre. Szombaton délután 15 órakor a Komló és Környéke Bányászati Találkozó, ez a 12. alkalom 
15 órakor lesz, az Altárónál lesz a koszorúzás és a megemlékezés, azt követően a Béke kertben beszélgetés, 
könyvbemutató, programok. Este zárszó és fáklyagyújtás a márka csillénél, illetve hát másnap a 
Gyermeknap városi rendezvény és nálunk Mecsekfalun délután 3-tól is gyermeknapi programok lesznek. 
Köszönöm és várunk mindenkit!  
 
Polics József: Köszönöm szépen! Igen, én is felírtam egy pár programot, ha nincs másnak bejelentenivalója, 
akkor Bányász találkozó, Gyermeknap elhangzott, ami itt az elkövetkezendő időszakban lesz. 
Pedagógusnap, Nemzeti Összetartozás napja június 4-én 10 órakor Színház, a Kórusfesztivál 50. 
évfordulójára mindenki kapott egy meghívót június 16-án 15 órakor kezdődik. A jelen állás szerint június 
23-án lesz a következő képviselő-testületi ülés.  
Mindenkinek köszönöm a munkáját, további szép napot jó egészséget kívánok! 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
         dr. Vaskó Ernő         Polics József 
  címzetes főjegyző                polgármester 


