
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 23-i üléséről. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  
  
Polics József: Csókolom jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai 
rendes képviselő-testületi ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, hogy Bareithné Benke Nikolett, dr. Pál 
Gabriella, Hidegkuti Szabolcs is Vízhányó András igazoltan hiányzik. A Képviselő-testület 8 fővel 
határozatképes. A testületi ülést 15 óra 01 perckor megnyitom. A jegyzőkönyv rögzítése gyorsírásban és 
hangrögzítőn történik. 
A meghívóban 21.) számú napirendként feltüntetett „Óvodai buszjárat szükségességének felülvizsgálata” 
című előterjesztést 3.) számú napirendi pontként javaslom tárgyalni.  
A meghívóban jelzettekre figyelemmel javaslom, hogy a Képviselő-testület a 26.) számú napirendi pont a 
„Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződése, valamint a „2022 II. félévi kitüntetési 
javaslatok” című előterjesztést az önkormányzati törvény alapján zárt ülésen tárgyalja.  
Először szavazzunk a zárt ülés tartásáról, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 8 igen szavazattal a 
Képviselő-testület elfogadta.  
Most a napirendi pontokról szavazzunk kézfeltartással, egyszerű többséggel. Szintén 8 igen szavazattal a 
testület elfogadta a zárt ülésre vonatkozó javaslatot, illetve a napirendi pontokat. A javaslatnak megfelelően 
az előterjesztések számozása megváltozik. 
 

1. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az első napirendben nincs változás. Itt szokás szerint pótlólag kiküldésre került 
alpolgármester úr és az én beszámolóm. Van-e a terjedelmes anyaghoz kérdés, vélemény? Barbarics Ildikót 
illeti a szó. 
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri 
beszámolóban szerepel, hogy a polgármester úr államtitkárral, illetve miniszteri biztossal egyeztetett 
Komlót illetően. Erről hallhatnánk bővebben? Köszönöm. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. További kérdés van-e? Ilyet nem látok. Igen, felállt az új parlament, 
felálltak a kormány, különböző új minisztériumok és úgy gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban fel kell venni 
újra a fonalat, mert sok helyütt változás történt. Új minisztériumok jöttek létre, új emberekkel és a 
feladataink nem változtak, sőt, azt tudom elmondani, hogy nehezebbek lettek. Tárgyaltam Vitályos 
Eszterrel., Soltész Miklóssal. Az államtitkárok közül a Belügyminisztérium új államtitkárával, Dukai 
Miklóssal, és a teljesen mindegy, hogy melyik területet nézem, mindegyikhez más feladatok tartoznak. Azt 
elmondhatom, hogy a jelenlegi éppen induló helyzetben - amikor már lassan a hatáskörök is a helyükre 
kerülnek, és mindenki megkapja a munkaköri leírását - egy biztosan látszik, amit mindannyiunknak érezni 
kell, hogy egy rettenetesen nehéz időszak következik mindannyiunk és az önkormányzatok életében is. Az 
ilyen önkormányzatokéba, mint a komlói pedig én azt látom, hogy hatványozottan jelentkeznek a 
nehézségek. Éppen ezért fontos az, hogy állandó képben legyünk, információval rendelkezzünk az előttünk 
álló lehetőségekről, mert Komló város és Komló Város Önkormányzata abban a helyzetben van, hogy 
önmagában saját lábán segítség nélkül nem fog tudni megállni. Ez most már a működés területén jelentkezik, 
mert eddig azt mondhatom, hogy a beruházások vonatkozásában mi mindig megkaptuk azt a szükséges 
támogatást, ami a beruházásaink befejezéséhez szükséges. Még akkor is, hogyha ez utólag érkezett, de 
jelenleg a működési dolgaink vannak veszélyben. Erre próbáltam az államtitkárok figyelmét felhívni, akik 
ott vannak a kormány üléseken, hogy be van terjesztve már a 2023. évi költségvetés, ahol látjuk a 
feladatalapú finanszírozásból, hogy az önkormányzatok mennyi többlettámogatásban fognak részesülni, de 
azt is látjuk és próbáljuk prognosztizálni, hogy a költségeink ennél lényegesen nagyságrendekkel nagyobb 



mértékben fognak megnövekedni. Nem azt mondom a szokásos egyenlősdi emelésben kellene 
elgondolkodni, hanem abban, hogy olyan alapot kellene létrehozni, amelyben különböző mértékben lehetne 
az önkormányzatokat, akár egy külön pályázati igény alapján, akár direktben támogatni. Úgy gondolom, 
hogy minden önkormányzat a kormány számára egy nyitott könyv, hisz minden adat rendelkezésükre áll 
ahhoz, hogy ezt a differenciált támogatást, vagy a differenciált pályázati úton történő segítséget meg tudják 
adni az adott önkormányzatoknak. Nem említettem, de külön tárgyaltam országgyűlési képviselőnkkel, aki 
hála isten állam államtitkár lett, a hozzá tartozó kulturális feladatok vonatkozásában nagyon kicsi a 
beruházási dolog, inkább a kultúrához kapcsolódó pályázatok, működési támogatások jönnek előtérbe itt. 
Ami már biztos kaptunk egy 10.000.000 forintos támogatást papíron a KASZT-ra. Jelenleg folyamatban 
van egy plusz igénylés a ma éppen egy hete befejeződött kórusfesztiválra, annak érdekében, hogy az 
önkormányzati terhet nullázzuk, illetve még mennek az egyeztetések a bányásznapi támogatás ügyében, és 
a kulturális területen külön tárgyaltam az új kormánybiztossal, Móring Józseffel, akivel hála isten 4 évet 
együtt töltöttem a parlamentbe, és meghívtam Komlóra egy látogatásra. Természetesen tájékoztattam 
elsősorban a Zóna programhoz kapcsolódó eddigi baranyai kormánybiztos által előkészített dolgokról, 
annak érdekében, hogy ez a személycsere ne jelentsen hátrányt vagy ne jelentsen zökkenőket. Ezért 
tartottam fontosnak őt tájékoztatni az előttünk álló feladatokról, az biztos, hogy tőle is és államtitkár 
hölgyektől, uraktól is azt a tájékoztatást kaptam, hogy vissza kell lépni bizonyos dolgokban, elsősorban 
beruházási oldalon. Jelenleg az alap működés finanszírozásának biztosítása, a vállalkozásoknak a 
támogatása, a családtámogatási rendszerek megőrzése az alap kormányzati cél. Amikor államtitkár asszony 
azt mondta, hogy ezres nagyságrenddel vonnak vissza állami beruházásokat és nagyon nagy számokról 
beszélt, akkor már csak egyben tudok bízni, hogy miniszterelnök úr még segít az előttünk álló feladataink 
megoldásában, annak érdekében, hogy az eddig eltervezett programjaink, ha nem is 100%-osan. Ahhoz, 
hogy önkormányzatunk nehéz működési feltételein tudjunk javítani, azokkal - a beruházások nálam 
olyanok, mint amikor munkahely-teremtési beruházásra költik a pénzt - sokkal nehezebb lesz a dolgunk. 
Az én dolgom is nehezebb lesz, de mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a terveinket minél 
nagyobb százalékban meg tudjuk valósítani. A beszámolóban nagyon sok minden benne van a 
beruházásokról is, megpróbáltunk részletes tájékoztatást adni annak érdekében, hogy a képviselők és a 
honlapunkon „szörfözők” is képben legyenek, hogy milyen stádiumban tartunk. Pálfy Lászlót illeti a szó. 
 
Pálfi László: Köszönöm szépen a szót polgármester úr. Az lenne a kérdésem, többen megkerestek 
társasházi víz tartozással kapcsolatban. Nagyon sokan aggódnak a területemen is. Én úgy tudom, hogy 9 
társasházban van tartozás. Ezzel kapcsolatban kaphatnánk kellő tájékoztatást? Köszönöm szépen.  
 
Polics József: Az elmúlt pár nap keményen ezzel a témával volt tele, és reményeim szerint - legalábbis 
mielőtt eljöttem a testületi ülésre - a kiértesített szankcionálásra ítélt tömbök közül még eggyel nem 
született megállapodás. Én erre azt tudom mondani, hogy alapelv, aki fogyaszt, az fizessen is. A társasházi 
lét az egy érdekes létforma, egymásra vagyunk utalva: Nálam az alapelv az volt, mikor nem csak most 
először jön elő ez a téma, hogy aki fogyaszt és fizet, az ne kerüljön szankcionálásra. Itt érdekes szituációk 
voltak a különböző épületeknél, hiszen van, ahol csak 2 darab önkormányzati tulajdonban lévő lakás volt, 
van ahol a 80%-a önkormányzati tulajdonú. Én azt kértem mindenkitől tegnap, külön kértem a Humán 
Bizottságot is, hogy jobban figyeljünk oda az önkormányzati lakásoknál a határozott idejű szerződések 
meghosszabbításánál. A felelősség négyes, önkormányzat, közös képviselő, önkormányzati lakásokat 
üzemeltető Városgondnokság és a Baranyavíz. A Baranyavíz elmondtam, most már nagyon sok helyen, 
jogszerűen járt el, mert ő a főmérőn számol el. Ez nem azt jelenti, hogy megtett mindent annak érdekében, 
hogy a tartozásokat minimalizálja, mert az összes adat nála, illetve a közös képviselőnél van. Nekünk pedig 
kutya kötelességünk lett volna és lesz, hogy ezeknek az adatoknak utánanézünk, beszerezzük, a saját 
lakásainknál megtegyük a szükséges intézkedéseket, ha kell szűkítsünk, külön megállapodást kössünk, ha 
kell zárjuk ki őket a vízfogyasztásból. Aki nem fizet, az ne használja a vizet. Ebben nagy szerepe lesz most 
a Humán Bizottságnak, mert a pandémia miatt a szerződések, a határozott idejű szerződések hosszabbításai 
álltak. Most be fog futni vagy 60 egyszerre, de ha csak azt mondom, hogy a Kazinczy utcában 60 lakásban 
cseréltük ki a nyílászárókat és az addig határozatlan idejű szerződések átmentek határozott idejű 
szerződésekbe, és ezekben az utcákban történik a legnagyobb mozgás a kiutalások terén, ami azt jelenti, 
hogy megint újra beléptek a határozott idejű szerződések, akkor nekünk pedig kutya kötelességünk lesz, 
hogy, aki nem teljesít, az ne lakjon ott. Nem kötelező önkormányzati bérlakásban lakni, hogyha nem 
teljesíti a fizetési kötelezettségét. Ezért vezettük be a határozati idejű szerződéseket. Most úgy tudom, 
legalábbis az egyeztetések alapján még az utolsó társasházi képviselői kérést és sikerült mielőtt eljöttem 



teljesíteni. Ez azt jelenti, reményeim szerint honlap alá fogják írni a szerződést és a meghirdetett 7 vagy 9 
tömbnél nem lesz hétfőtől vízkorlátozás. De ez nem azt jelenti, hogy továbbra is nem kell fizetni, és csak 
fogyasztani lehet, hanem még szigorúbban el fognak jönni az egyedi szankcionálások az önkormányzati 
lakásoknál pedig 100%-os mértékben, mert ez csak rajtunk múlik. Kérem a képviselőknek is, nemzetiségi 
önkormányzati képviselőknek is a segítségét abban, hogy ezen a területen is rend legyen, mert az 
megengedhetetlen, hogy egyes tömböknél több 10 millióra rúg a tartozás, és kártyás vízmérők mellett sem 
töltik föl a kártyát és mégis van vizük. Azért vannak érdekes dolgok. Nem fogunk visszariadni a rendőrségi 
intézkedéstől sem, sőt, amit a büntető kategória elbír, a feljelentésektől sem. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

71/2022. (VI. 23.) 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 beszámolót a peres ügyekről, 
−  beszámolót a pályázatokról, 
−  a tájékoztatást a Komlói Bányász Sport Kör Kft. beszámolója benyújtásának elmaradásáról, 
−  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 

 
 

2. sz. napirend 
 
Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Kiss Bélánét, a Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatónőjét. Az 
előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta és mindhárom bizottság elfogadásra javasolja tehát a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán 
bizottság. Van-e frakcióvélemény, kérdés? Jégl Zoltánt illeti a szó.  
 
Jégl Zoltán: A Humán bizottság tárgyalta és 6 igennel támogatta a határozati javaslatot. Megértettük azt, 
hogy miért van szükség, ezeknek a normáknak az emelésére mindegyik területen, és mindhárom határozati 
pontot támogattuk, a rendelet-tervezetet pedig elfogadásra javasoltuk a Képviselő-testületnek. Köszönöm 
szépen.  
 
Polics József: Köszönöm szépen kíván még szólni valaki ebben a témában? Mindannyian, 
mindennapjainkban is érezzük, hogy milyen nyersanyag emelések vannak, tehát ezt valahogy követnünk 
kell ezen a területen is.  
 
Más kérdés, hozzászólási igény nem volt.  
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

72/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta az „Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a 
települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési 

intézményekben a nyersanyagnorma összegét 2022. július 1. napjától az 1. sz. mellékletben 
részletezettek szerint határozza meg. 

 
2. A Képviselő-testület a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményi   térítési 

díjainak és személyi térítési díjának összegét 2022. július 1. napjától a 2. sz. mellékletben részletezettek 
szerint állapítja meg. 

 
3. A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 

intézményi térítési díjainak összegét 2022. július 1. napjától a 3. sz. mellékletben részletezettek szerint 
állapítja meg. 

 
Határid ő:  2022. július 1. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

1. számú melléklet 
 

Nyersanyagnorma rendezési javaslat 2022. 07. 01.-től 
 

NORMÁL 
 JAVASOLT 
Nyersanyag 

bruttó  

 TÉRÍTÉSI DÍJ 
100 %  

 BRUTTÓ  

Intézmény Étkezések  forint/adag   forint/adag  

Bölcsőde 

reggeli 
              
140,0     

140 

tízórai 
              
100,0     

100 

ebéd 
              
360,0     

360 

uzsonna 
              
140,0 

140 

összesen               
740,0     740 

Óvoda 

tízórai 
              
160,0    

160 

ebéd 
              
385,0     

385 

uzsonna 
              
160,0     

160 

összesen               
705,0     705 

nevelői ebéd      530 



Ált. Iskola 
7-10 év 

tízórai 
              
170,0     

170 

ebéd 
              
535,0     

535 

uzsonna 
              
170,0     

170 

összesen               
875,0     

875 

Ált. Iskola 
11-14 év 

tízórai 
              
170,0     

170 

ebéd 
              
590,0     

590 

uzsonna 
              
170,0     

170 

összesen               
930,0     930 

nevelői ebéd      800 

Szakközépi., 
Gimnázium, 
Szakiskola és 
Kollégium 

reggeli 
              
285,0     

285 

ebéd   A 
              
590,0     

590 

ebéd   B 
              
700,0     

700 

vacsora 
              
400,0     

400 

összesen   A 
           
1 275,0     1 275 

összesen   B            
1 385,0     1 385 

nevelői ebéd   A   800 

nevelői ebéd   B   910 

EGYMI 
Óvoda 

reggeli 
              
180,0     

180 

tízórai 
              
160,0     

160 

ebéd 
              
385,0     

385 

uzsonna 
              
160,0     

160 

vacsora 
              
295,0     

295 

összesen            
1 180,0     

1 180 

EGYMI 
Ált. Iskola 
7-10 év 

reggeli 
              
285,0     

285 

tízórai 
              
170,0     

170 

ebéd 
              
535,0     

535 

uzsonna 
              
170,0     

170 

vacsora 
              
390,0     

390 

összesen            
1 550,0  1 550 

EGYMI 
Ált. Iskola 
11-14 év 

reggeli 
              
285,0     

285 

tízórai 
              
170,0     

170 

ebéd 
              
590,0     

590 

uzsonna 
              
170,0     

170 

vacsora 
              
390,0     

390 

összesen            
1 605,0     1 605 

EGYMI  
Szakiskola 

reggeli 
              
285,0     

285 

tízórai 
              
170,0     

170 



ebéd   A 
              
590,0     

590 

ebéd   B 
              
700,0     

700 

uzsonna 
              
170,0     

170 

vacsora 
              
400,0     

400 

összesen   A            
1 615,0     1 615 

összesen   B            
1 725,0     1 725 

nevelői ebéd   A   800 

nevelői ebéd   B   910 

 
 

DIÉTÁS 
 JAVASOLT 
Nyersanyag 

bruttó  

 TÉRÍTÉSI DÍJ 
100 %  

 BRUTTÓ  

Intézmény Étkezések  forint/adag   forint/adag  

Bölcsőde 

reggeli 
              
180,0     

180 

tízórai 
              
130,0     

130 

ebéd 
              
470,0     

470 

uzsonna 
              
180,0     

180 

összesen               
960,0     960 

Óvoda 

tízórai 
              
205,0     

205 

ebéd 
              
500,0     

500 

uzsonna 
              
205,0     

205 

összesen               
910,0     

910 

nevelői ebéd   645 

Ált. Iskola 
7-10 év 

tízórai 
              
220,0     

220 

ebéd 
              
675,0     

675 

uzsonna 
              
220,0     

220 

összesen 
           1 
115,0     1 115 

Ált. Iskola 
11-14 év 

tízórai 
              
220,0     

220 

ebéd 
              
765,0     

765 

uzsonna 
              
220,0     

220 

összesen            
1 205,0     1 205 

nevelői ebéd   975 

Szakközépi., 
Gimnázium, 
Szakiskola és 
Kollégium 

reggeli 
              
375,0     

375 

ebéd 
              
765,0     

765 

vacsora 
              
520,0     

520 

összesen            
1 660,0     

1 660 

nevelői ebéd   975 



EGYMI 
Óvoda 

reggeli 
              
235,0     

235 

tízórai 
              
205,0     

205 

ebéd 
              
500,0     

500 

uzsonna 
              
205,0     

205 

vacsora 
              
380,0     

380 

összesen            
1 525,0     1 525 

EGYMI 
Ált. Iskola 
7-10 év 

reggeli 
              
375,0     

375 

tízórai 
              
220,0     

220 

ebéd 
              
675,0     

675 

uzsonna 
              
220,0     

220 

vacsora 
              
500,0     

500 

összesen            
1 990,0     1 990 

EGYMI 
Ált. Iskola 
11-14 év 

reggeli 
              
375,0     

375 

tízórai 
              
220,0     

220 

ebéd 
              
765,0    

765 

uzsonna 
              
220,0     

220 

vacsora 
              
500,0     

500 

összesen            
2 080,0     2 080 

EGYMI 
Szakiskola 

reggeli 
              
375,0     

375 

tízórai 
              
230,0     

230 

ebéd 
              
765,0     

765 

uzsonna 
              
230,0     

230 

vacsora 
              
520,0     

520 

összesen 
           
2 120,0     2 120 

nevelői ebéd   975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
 

Javaslat a szociális ellátások intézményi térítési díjának és személyi térítési díjának módosítására 
2022. 07. 01.-től 

 
1. Szociális étkeztetésnél 

 Intézményi térítési díj 

1.1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítással együtt        

1.135,- Ft/fő/nap 

1.2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az 
általános forgalmi adót) kiszállítás nélkül       

1.085,- Ft/fő/nap 

 
1.3. Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
 kiszállítással           kiszállítás  

                                
nélkül 

nem haladja meg a 31.350,- Ft-ot 250,- Ft/nap 200,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750, Ft jövedelem között 310,- Ft/nap 260,- Ft/nap 
42.751,- Ft - 71.250,- Ft jövedelem között 370,- Ft/nap 320,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között 470,- Ft/nap 420,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft jövedelem között 610,- Ft/nap 560,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft jövedelem között 710,- Ft/nap 660,- Ft/nap 
156.751,-Ft - 181.000,- Ft jövedelem között 750, -Ft/nap 700, -Ft/nap 
181.001,- Ft jövedelem fölött 800, -Ft/nap 750, -Ft/nap 

 
2.   Nappali ellátásnál 
 
 Intézményi térítési díj 
2.1 Nappali ellátás 2.670,- Ft/fő/nap 
2.2 Demens ellátás étkezés nélkül 4.825,- Ft/fő/nap 
2.3 Demens ellátás étkezéssel 5.910,- Ft/fő/nap 

 
2.4. Személyi térítési díj idősek nappali- és demens betegek ellátása esetén:  
 
2.4.1 Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén  
(csak tartózkodók), amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 80,- Ft/nap 
70.001,- Ft - 85.000,- Ft jövedelem között                                                      110,- Ft/nap 
85.001,- Ft -  100.000,- Ft jövedelem között 200,- Ft/nap 
100.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között                                              230,- Ft/nap 
135.001,- Ft -  150.000,- Ft jövedelem között                                              260,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              290,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              310,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             330,- Ft/nap 

 
 
2.4.2. Személyi térítési díj demens betegek nappali ellátása étkezéssel esetén  
amennyiben az ellátott havi jövedelme: 



nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 250,- Ft/nap 
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                       350,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 470,- Ft/nap 
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között                                              600,- Ft/nap 
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              670,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              800,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              850,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             1200,- Ft/nap 

 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  
 

 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási önköltség 

3.1.  Hajléktalanok ellátása 
4.810,- Ft/fő/nap 
144.300,- Ft/hó 

 

3.2. Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén: 
 
Az igénybevétel első 30 napjára térítési díjat nem kell fizetni. 
 
A 2. hónaptól, amennyiben az ellátott havi jövedelme  
nem haladja meg a 30.000,- Ft-ot 150,- Ft/nap 4.500,- Ft/hó 
30.001,- Ft – 55.000,- Ft jövedelem között                              280,- Ft/nap 8.400,- Ft/hó 
55.001,- Ft – 65.000,- Ft jövedelem között 420,- Ft/nap 12.600,- Ft/hó 
65.001,- Ft – 75.000,- Ft jövedelem között 470,- Ft/nap 14.100,- Ft/hó 
75.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között 640,- Ft/nap 19.200,- Ft/hó 
85.001,- Ft – 95.000,- Ft jövedelem között 890,- Ft/nap 26.700,- Ft/hó 
95.001,- Ft jövedelem felett 1.070,- Ft/nap 32.100,- Ft/hó 
 
4. Házi segítségnyújtás 

4.1. Házi segítségnyújtás 

2.225,- Ft/fő/óra, ebből: 
•  Szociális segítés: 275,- Ft/fő/óra 

• Személyes gondozás: 1.950,- Ft/fő/óra 

 
 
4.2. Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén: 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme: 

Jövedelem 
 

Személyi gondozás Szociális segítés 

nem haladja meg az 56.000,- Ft-ot 130,- Ft/óra 110,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között 170,- Ft/óra 150,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft jövedelem között 240,- Ft/óra 220,- Ft/óra 

105.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között 280,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelem között 370,- Ft/óra 275,- Ft/óra 

150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között 500,- Ft/óra 275,- Ft/óra 



170.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között 640,- Ft/óra 275,- Ft/óra 

185.001,- Ft jövedelem felett 700,- Ft/óra 275,- Ft/óra 

 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 350,- Ft/készülék/nap 

  
 
5.2 Személyi térítési díj Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 45.000,- Ft-ot 30,- Ft/készülék/nap 
45.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között                                                                         50,- Ft/készülék/nap 

75.001,- Ft jövedelem fölött 
a havi jövedelem 2 % -a/nap 

de legfeljebb 300,- Ft/ kész/nap 

 
5.3 A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja 
meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj 
nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
 

 
3. számú melléklet 

 
Javaslat a bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának és szolgáltatási önköltségének 

módosítására 2022. 07. 01.-től 
 
 

1. Bölcsődei gondozási díj 

 
1.1. Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége bruttó: 7.700,-Ft/fő/nap 

 
1.2. 1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja bruttó: 2.645,-Ft 

 
Az 1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja, a számított gondozási intézményi díjnál 
alacsonyabb összeg: 200,- Ft/fő/nap (ÁFA mentes) 
 

2. Bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díja 

 
2.1. Bölcsődei gyermek étkeztetés szolgáltatási önköltsége bruttó: 1.520, Ft 

 
2.2. 1 napra jutó gyermek étkeztetés intézményi térítési díja:   

Normál 100%-os étkeztetés esetén: bruttó 740,-Ft/nap 
Diétás 100%-os étkeztetés esetén: bruttó 960,-Ft/nap 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 
minősített többséggel, egyhangúlag támogatott és az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 

A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 
(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. § 
-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § 
(2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, 
valamint a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 2/2011. (XI. 8.) számú 
határozatában, 3/2012. (II. 7.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

1. § 

(1) A KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 
 

 
Komló, 2022. június 23. 
 
 
 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 polgármester     címzetes főjegyző 

 
 
 

 



1. melléklet  

 
  
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2. melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. melléklet  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

3. sz. napirend 
 
Az óvodai buszjárat szükségességének felülvizsgálata 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Amrein István urat és Kincsei Zsoltot a Volánbusz Zrt. részéről. Az 
előterjesztést a Jogi, ügyendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Humán bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy az önkormányzat a vállalkozási szerződést 2022. július 22. 
napjával mondja fel, mert akkor kezdődik az egy hónapos nyári szünet és valójában utána egy hétig már 
nem érdemes ezt a járatot elindítani. Van-e hozzászólás, kérdés, kíván-e valaki hozzászólni? Nem látok 
ilyet. Akkor Amrein Istvánt illeti a szó. Megkérem, hogy jöjjön ide ki a mikrofonhoz.  
 
Amrein István:  Tisztelt Képviselő-testület! Egy dolgot szeretnék tisztázni és éppen azt érdeklődtem, hogy 
22-én még van Óvoda, tehát akkor még kell az autóbuszjárat, tudomásom szerint péntek. Tehát 23-ától 
javaslom módosítani, illetve attól felmondani. Köszönöm szépen.  
 
Polics József: Igen, ez a teljesen precíz, ha 23-ával mondjuk fel. Ez azt jelenti, hogy 22-én még menni fog. 
Köszönjük szépen, akkor a határozati javaslat így módosul. Van-e hozzászólás igény?  
 
Más kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

73/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Az óvodai buszjárat szükségességének felülvizsgálata 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint 
a Humán bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta „Az óvodai buszjárat 
szükségességének felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzat a Volánbusz Zrt.-vel az óvodai 
buszjáratra vonatkozóan megkötött személyszállítási vállalkozási szerződést felmondja 2022. július 
23. napjával.  
 

2. Felhatalmazza a polgármestert a személyszállítási vállalkozási szerződés felmondásával 
kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

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

4. sz. napirend 
 
Többlet működési támogatás biztosítása a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Nem látom ügyvezető urat. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a 
Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, kíván-e valaki hozzászólni, véleményt 
nyilvánítani? Itt is kapcsolódik az élelmiszer árak emelkedéséhez ez a többletigény.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 



 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

74/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Többlet működési támogatás biztosítása a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán-, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági Bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. 
többlet működési támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási  többlet 

iránti igényét megismerte és egyetért az 1.200.000,- Ft összegű többlet  működési támogatás 
biztosításával. 

 
2. A többlet támogatás fedezeteként a 2022. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének „befizetési 

kötelezettségek” előirányzatot jelöli meg. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert a többlet támogatás soron kívüli egyösszegű  folyósítására. 
 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változások átvezetéséről a 2022.évi költségvetési rendelet 

soron következő módosításkor gondoskodjon. 
 

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

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
5. sz. napirend 

 
A Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Kozmann Kornéliát és Tamás Anikót, mint pályázókat ebben a 
szituációban. Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság valamint a Humán bizottság 
tárgyalta és mindkét bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja, mely szerint 
Tamás Anikó pályázatát javasolja a testületnek támogatásra 2022. július 3-tól 2027. július 2-ig. Van-e 
kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Kíván-e valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Barbarics 
Ildikót illeti a szó.  
 
Dr.Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót. Hogy teljesen reális legyen, ugye ez a két bizottság tárgyalta, de 
ennek a két bizottságnak a munkáját megelőzte egy 5 fős munkacsoport, amit a testület állított fel, és ez az 
5 fős munkacsoport gyakorlatilag a dolgozók, szülők véleményét megismerve. pályázati anyagot 
átvizsgálva, a pályázókkal részletes beszélgetést folytatva hozta meg a javaslatát, amely javaslat egyhangú 
volt, mivel az előterjesztésben is szereplő Tamás Anikót javasolta a pályázat nyertesének. A Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság ezen munkacsoport javaslatát elfogadva támogatta az előterjesztésben 
foglaltakat és a bizottság nevében is  - és mint ahogy tegnap a bizottsági ülésen is elmondtam, 
természetesen, amennyiben a testület úgy dönt - szeretném Nellinek megköszöni az eddigi munkát és 
kívánom azt, hogy a szakmájában továbbra is legyen öröme és jó egészséggel folytassa azt. Anikónak pedig 
- tegnap is elmondtam, hogy - azt kívánom, hogy amit tervezett pozitív irányban előre haladva, sikerrel érje 
el és mindannyiunk számára jó együttműködést kívánok! Köszönöm!  



 
Polics József: Köszönöm szépen lényegében elhangzott az, amit én is szerettem volna elmondani. Van-e 
még kérdés, vélemény nyilvánítási igény? Nem látok ilyet.  
 
Más frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület minősített 
többséggel, 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

75/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „a Komló Városi Óvoda 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megbízza Tamás Anikót 2022. július 3. napjától 2027. július 2. napjáig, 5 évre 
szóló határozott időtartamra a Komló Városi Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 
2. A Képviselő-testület Tamás Anikó illetményét 2022. július 3. napjától 643.104,-forintban állapítja 

meg az alábbiak szerint: 
Alapilletmény:                  337.995,- Ft 
Intézmény vezetői pótlék:        237.510,- Ft 
Ágazati szakmai pótlék:               67.599,- Ft 

      Illetmény összesen:        643.104,- Ft 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 

és adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

4. A Képviselő-testület megköszöni Kozmann Kornéliának az elmúlt 5 évben vezetőként végzett 
munkáját. 

 
Polics József: Én még azért külön szeretném megköszönni Nelli, neked a munkádat és azt kívánom, hogy 
nyugalomban, békességben, jó egészségben teljenek a mindennapjaid az elkövetkezendő időszakban, nem 
tegnap kezdted el ezt a tevékenységet. Anikó. neked, Önnek gratulálok és ugyanezt tudom elmondani, mint 
amit frakcióvezető asszony mondott, hogy a kis nebuló Komló Város Önkormányzata érdekében valósítsa 
meg azokat a terveket, álmokat, amit a pályázatban meg fogalmaztál. Bízunk benne, hogy ezeknek a zöme 
meg tud valósulni mindannyiunk nagy örömére, és ehhez kívánom, hogy a jó Isten adjon hitet és erőt, 
egészséget! További jó munkát! 
 
Tamás Anikó: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon köszönöm a bizalmat és 
igyekezni fogok megvalósítani mindazt, amit a pályázatomban leírtam és azon leszek, hogy szakmailag 
erősítsem, segítsem továbbra is a városi óvodákat. Köszönöm szépen.  
 
 

 

 

 



6. sz. napirend 
 
PROB Kft. 1520/13 hrsz. ingatlan beépítési kötelezettsége 
Előadó: Polics József polgármester 

 
Polics József: Pilgermayer Rolandot nem látom. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elfogadásra 
javasolja. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Nem látok ilyet. Hozzászólási igény? 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

76/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

PROB Kft. 1520/13 hrsz. ingatlan beépítési kötelezettsége 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a PROB Kft. 1520/13 hrsz.-ú ingatlan beépítési kötelezettségére vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a PROB Kft. (székhely: 7300 Komló, Erzsébet utca 1.; adószám: 
14314973-2-02) tulajdonában álló 1520/13 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában az egykori 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság 1/2017. (III. 7.) sz. határozatában, ill. a képviselő-
testület 151/2020. (VII. 16.) sz. határozatában előírt határidőket az alábbiak szerint módosítja: 

 
- A tulajdonosnak 2023. december 31-ig gazdasági-ipari célra be kell építenie az ingatlant. 
- A tulajdoni lapra a beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett „visszavásárlási jog” 

határideje, illetve az „elidegenítési és terhelési tilalom a visszavásárlási jog biztosítására” 
határideje 2024. december 31-re változik. 

 
2.   A meghosszabbításból eredő költségek a kérelmező ingatlantulajdonost terhelik. 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ingatlantulajdonost a döntésről, 

egyben felhatalmazza a polgármestert a visszavásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom 
meghosszabbítására vonatkozó szerződésmódosítás aláírására.  

 
 Határid ő:  2022. július 25. 
 Felelős:   Polics József polgármester  
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Polics József: Valójában csak annyi, ugye a Nagyrét utcában ő volt az első, aki elkezdte az építkezést, egy 
picit nehezen indul, nem tudja az eredeti határidőre befejezni, ezért kéri a hosszabbítást. A Nagyrét utcában 
már 2-3 helyen folynak nagyban az építkezések, aki ott van. az láthatja, habár most még földmunkák vannak, 
meg alapozások, de hamarosan a Cadex-el szemben lévő területen is megjelennek az épületek. Reméljük, 
hogy az itteni is meglesz hosszabbított határidőre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. sz. napirend 
 
Kézilabda munkacsarnok közmű bekötéséhez kapcsolódó hitelfelvétel 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Mester Zoltán urat, üzemigazgatót, a Baranyavíz Zrt. részéről. Az 
előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdés? Már egyszer szerepelt a testület előtt a villamosenergia ellátással 
kapcsolatos rész, most a víz-szennyvízcsatorna dolga van itt. Kíván-e valaki hozzászólni? Ilyet se látok. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

77/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Kézilabda munkacsarnok közmű bekötéseihez kapcsolódó hitelfelvétel 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a kézilabda 
munkacsarnok közmű bekötéseihez kapcsolódó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Szilvási Általános Iskola Kézilabda munkacsarnok közművesítését 

szolgáló víziközmű beruházás megvalósítását, illetve az áramhálózat kiépítésének költségét nettó 
30.077.700,- Ft + ÁFA, bruttó 38.198.679,- Ft összköltséggel. A beruházás fedezetét egyező összegű 
tárgyévi fejlesztési hitel felvételével biztosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a banki indikatív ajánlat(ok) birtokában külön előterjesztésben terjessze 
elő a hitelfelvételről szóló döntést. 
Határid ő: 2022. július 15. 
Felelős:   Polics József polgármester  
 
A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bek. j) pontja szerint 
az üzemeltető BARANYA-Víz Zrt.-t bízza meg az ivóvíz hálózat és tűzivíz ellátás, valamint a 
szennyvíz csatorna kiépítésével összesen nettó 27.650.000 +ÁFA, bruttó 35.115.500,- Ft értékben. 
Felhatalmazza a polgármestert az „in-house” vállalkozási szerződés aláírására, amelynek feltétele a 
hitel rendelkezésre állása. 
 
Határid ő:  Hitelszerződés aláírását követően azonnal 
Felelős:    Polics József polgármester  
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosítása alkalmával az előirányzat(ok) átvezetéséről gondoskodjon. 
Határid ő: 2022. szeptember 30.  
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Polics József: Ezen napirendhez kapcsolódó folytatás miatt szinte 100%, hogy július 15-éig rendkívüli 
ülést kell tartanunk. 
 
Polics József: Most jön a beszámolók özöne, ezt a 8- 18. napirendek ölelik fel, ezért ügyrendi javaslatom 
van, mégpedig az, hogy a 8-18. napirendig tartó éves beszámolókról szóló napirendi pontokat a Képviselő-
testület képviselő-testület egyben tárgyalja és majd külön-külön fogunk szavazni róluk aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az ügyrendi javaslatot.  



 
 

8-18. sz. napirend 
 
 
Polics József: A napirendekhez kapcsolódóan köszöntöm a jelenlévő meghívott vendégeket: Mester Zoltán 
urat, a Baranyavíz Zrt. üzemigazgatóját, Aranyos László urat, a Közösségek Háza igazgatóját, Ágh Attilát 
nem látom, Mayerhoff Attilát viszont látom, őt is tisztelettel köszöntöm. Több napirendi pontban érintett 
Feuerstaller Terézt, tészta asszonyt is köszönte. Hiegl Zsolt nincsen jelen. Ferenczy Attila jelezte, hogy 
nem jön. Szintén köszöntöm Köszöntöm még Kaluzsa Tamást, a Komlói Temetkezési Kft. ügyvezetőjét. 
Remélem, hogy nem hagytam ki senkit.  Tehát egyben tárgyaljuk a 8-18-ig terjedő napirendeket, majd 
amikor szavazunk, akkor mindig mondom a napirendet. Beszámolók özöne a víztől a temetőig, és közte 
egy-két kórusfesztivál, egy kis Habilitas, egy kis ez, egy kis az. Bármelyikhez van-e valakinek kérdése, 
kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Ilyet nem látok. Akkor elkezdjük a szavazási procedúrát. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Baranyavíz Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról és 2022. 
május 27-i határozatainak jóváhagyásáról szóló beszámolót, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

78/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

A BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása és a 2022.  
május 27-i határozatainak jóváhagyása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta „a BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása és 2022. 
május 27-i határozatainak jóváhagyása” c. előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület megismerte a BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi beszámolóját és mellékleteit, 

amelyeket – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogad. 
 

2. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. évi üzleti tervét. 
 
3. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a BARANYA-VÍZ Zrt. 1-9/2022. (05.27.) számú 

közgyűlési határozatait. 
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a Képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
Határid ő: 2023. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István vezérigazgató 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

   
 
Polics József: Itt egy pontosításom van, hogy az előterjesztés előlapján elírás történt, mert 8 darab 
mellékletről hivatkozunk és 6 darab van, ha valaki leszámolta akkor észreveszi. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 
2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 



79/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2021. évi beszámolójának 
jóváhagyása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítvány 2021. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 

Alapítvány 2021. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy az alapítvány 2022. évi munkájáról 2023. június 
30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 
Határid ő: 2023. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2021. évi 
beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

80/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2021. évi beszámolójának elfogadása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság véleménye alapján – megvitatta a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2021. évi 
beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a közalapítvány 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét, azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja; a 
kuratórium 1/2022. (IV.27.) számú határozatát tudomásul veszi. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2022. évi munkájáról 2023. 

június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 
 Határidő:  2023. június 30. 
 Felelős:      Polics József polgármester 
                   a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány  
               kuratóriumának elnöke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  

 
81/2022. (VI. 23.) sz. határozat 

 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület - mint a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részvényeit 60,63 %-ban 
tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. kizárólagos tulajdonosának tulajdonosi jogait gyakorló testület 
- jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2022. május 27. napján tartott közgyűléséről, valamint a 
2021. évi beszámolóról és annak mellékleteiről szóló tájékoztatást. 
 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1/2022. (05. 27.) számú határozatát és 
jóváhagyólag tudomásul veszi az alpolgármester Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében leadott 
közgyűlési szavazatát. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2022. évi gazdálkodásról 
legkésőbb 2023. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
Határid ő: 2023. június 30. 
Felelős: Mayerhoff Attila cégvezető 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása és 
az igazagatósági elnök 2021-2022. évi prémium feladatairól szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

82/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2021-
2022. évi prémiumfeladatai 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. évi beszámolójának és 
mellékleteinek jóváhagyásáról és az Igazgatóság elnökének 2021-2022. évi prémiumfeladatairól szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Komló Város Önkormányzat, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényese elfogadja a 
társaság 2021. évi beszámolóját, annak mellékleteit és az üzleti jelentést. A 2021. évi beszámolóban 
foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el: 

− A beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelel. 
− Az eszközök és források egyező mérlegfőösszege 2.181.479 ezer Ft; az adózott eredmény 

36.040 ezer Ft.  
− Az adózott eredmény eredménytartalékba kerül. 

 
2. A Képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 3/2022. (V.18.) sz. Alapítói Határozatot.  

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2022. évi gazdálkodásáról legkésőbb 2023. június 
30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Határid ő: 2023. június 30. 
Felelős: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 



 
3. A Képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2021. évi prémiumfeladatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2021. évi 
prémiumfeladatok 100%-ban teljesültek, így a társaság igazgatósági elnökének 2021. évre 
kifizethető prémiumát - a Képviselő-testület 228/2021. (IX. 30.) sz. határozata értelmében - a teljes 
prémiumkeret 50 %-ának megfelelő összegben határozza meg. 
A Képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja az Alapító igazgatósági elnök részére kifizethető 
prémium mértékéről szóló 2/2022. (V.18.) sz. határozatát. 
 

4. A Képviselő-testület 2022. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére az alábbi 
prémiumfeladatot tűzi ki: 

  4. 1. Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése. (prémiumkeret: 50%) 
  4.2. A Zobák-aknai telephely üvegházhatású gázkibocsátási rendszerbe való belépés 

lehetőségeinek vizsgálata. (prémiumkeret: 15 %) 
4.2.1. A 4.2. pontban foglalt vizsgálat eredményének függvényében az esetleges belépési 
folyamat megvalósítása. (prémiumkeret: 25 %) 

 4.3. A társaság kollektív szerződésének megújítása. (prémiumkeret: 10%). 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. pontban szereplő prémiumfeladatok 
kitűzéséről szóló alapítói határozat kibocsátására. 

 
6. A Képviselő-testület felkéri az igazgatósági elnököt, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről 

a 2022. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
   
 Határidő:  2023. június 30. 
 Felelős:   Polics József polgármester 
                       Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési 
határozatainak jóváhagyásáról, valamint 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

83/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, valamint 2021. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság javaslata alapján – megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési 
határozatainak és 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyásával kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.  2021. évi 
beszámolóját, közhasznúsági jelentését és mellékleteit, valamint az egyéb kapcsolódó 
dokumentumokat, amelyeket elfogad. 
 

2. A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2022. május 17-i taggyűlése által 
hozott 1-5/2022. (05.17.) számú határozatokat és a polgármester döntéshozatal során leadott 
valamennyi szavazatát.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2022. évi beszámolójáról, 

közhasznúsági jelentéséről és ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából – legkésőbb 2023. 
június 30. napjáig tájékoztassa a testületet. 

 
Határid ő: 2023. június 30. 



Felelős:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2021 évi 
beszámolója jóváhagyásáról, valamint 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

84/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2021. évi beszámolója 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2021. évi 
beszámolójával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet közgyűlésének 
2022. május 31. napján hozott 1/2022. (05. 31.) számú határozatát, és elfogadja a Szövetkezet 2021. 
évi beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri az Igazgatóságot, hogy a Szövetkezet 2023. évi beszámolójáról és 

mellékleteiről legkésőbb 2023. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
            Határidő: 2023. június 30. 
             Felelős:     Polics József polgármester 

                   Feuerstahler Terézia igazgatósági elnök 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolóját 
az írott sajtó megjelentetésére és a honlap üzemeltetésére vonatkozóan, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

85/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

A HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolója az írott sajtó megjelentetésére és a honlap 
üzemeltetésére vonatkozóan 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolója az írott sajtó 
megjelentetésére és a honlap üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolóját az önkormányzati 
írott sajtó megjelentetése ill. a városi honlap üzemeltetése kapcsán, amelyet elfogad. 

 
2. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a HegyhátMédia 

Kft.-t, mint Vállalkozót. 
 
Határid ő:  2022. június 30.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés 
(népkonyha) szolgáltatásról szóló 2021. évi beszámolója határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
 



86/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2021. 
évi beszámolója 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán Bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta a Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 
2021. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés 
(népkonyha) szolgáltatásról szóló 2021. évi beszámolóját, amelyet elfogad. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Palliatív Humán 
Szolgáltató Központot mint Szolgáltatót. 
 
Határid ő:  2022. június 30.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Komlói Temetkezési Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

87/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

A Komlói Temetkezési Kft. köztemető üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámoló 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. 2021. évi 
beszámolójáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a komlói 
köztemetőben végzett 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
  

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Szolgáltató a halotthűtésből származó bevételeket és 
kiadásokat a 2021. évre vonatkozó beszámolójában is feltünteti és érvényesíti az önkormányzati 
elszámolásban. 

 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Szolgáltató által a 2021. évre benyújtott beszámolóba 

feltűntetett nettó 2.444.324,- Ft különbözet a 2022. évi beszámolóval egyidejűleg kerüljön 
elszámolásra. 

 
4. A Képviselő-testület a 279/2021. (XII.9.) számú határozatában a köztemető üzemeltetésére 

megkötött szerződés és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára megállapított 2022. június 30. határidőt 2022. szeptember 
30. napjára módosítja. 
 
Felelős:  Polics József polgármester 
Határid ő:  2022. szeptember 30. 

 
 
 
 
 
 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

88/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről 
 

1. A Képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 
tevékenységéről készített beszámolót, amelyet elfogad. 

 
 
 
Polics József: Akkor a beszámolókkal megvagyunk, igennel zúztak, 18 igen. Köszönöm szépen, köszönöm 
a cég cégek cégvezetőknek a munkáját, további jó munkát, jó egészséget kívánok az elkövetkezendő nem 
könnyű időszakhoz. 
 

19. sz. napirend 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott 
határozatok jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés előlapján elírás miatt 2 
darab melléklet szerepel, a valóságban pedig 8 melléklet a helyes. Két bizottság tárgyalta a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság, és mindkettő elfogadásra javasolja. Van-e 
kérdés, van-e hozzászólás igény? Ilyet nem látok.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

89/2022. (VI. 23.) 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 Tanácsának 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. május 26-i ülésén hozott 11-18/2022. (V. 26.) 
számú határozatait. 

20. sz. napirend 
 
Tájékoztató a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József:  Az előterjesztést a Humán Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van kiegészítés, 
van-e kérdés, kíván-e valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani?  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

90/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Tájékoztató a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól  
 

A Képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztésében, valamint a Humán Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület támogatja az előterjesztésben részletezett, a Komlói Bányász Sport Klub 
(KBSK) fennállásának 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvénysorozat 
programjait. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a 34/2020. (III. 5.) sz. határozattal létrehozott munkacsoportot 
(szervezőbizottságot), hogy az 1. pontban foglalt rendezvénysorozat programjait koordinálja. 
 
Határid ő: 2022. szeptember 1. 
Felelős: Kispál László alpolgármester 

 
 

21. sz. napirend 
 
Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázathoz többlet önerő biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás igény? 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 

91/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázathoz többlet önerő biztosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
javaslatát figyelembevéve – megtárgyalta az EBR 530179 azonosító számú vis maior pályázathoz többlet 
önerő biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület az EBR 530179 azonosító számú vis maior pályázat megvalósításához bruttó 
1.135.837,- forint értékben többletforrást biztosít, a 2022. évi költségvetési rendelet 11. számú 
mellékletében szereplő „Támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat terhére.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 2022. évi költségvetési rendelet 
soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket 
megkösse. 

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

 
22. sz. napirend 

 
Bétai út felújításához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása és többletforrás biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletei pótlólag 
kerültek kiküldésre. Remélem, mindenki megkapta. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
elfogadásra javasolja, akként, hogy a határozati javaslat 3. pontja az alábbiak szerint kerüljön kiegészítésre: 
a Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a vállalkozói szerződés módosításának aláírását követő 5 
munkanapon belül a módosítás EKR rendszerben történő közzétételéről a megbízott akkreditált 
közbeszerzési szakértő bevonásával és a kapcsolódó eljárási díj megfizetésével gondoskodjon. Itt egy kis 
Lőrincz L. Lajos műsora volt, már a módosított szó egy kicsit megváltozott, nyelvtanilag biztos nem fogom 
pontosan tudni mondani, módosított helyett módosításának és más helyre került, a többi része pedig 
kötelezettség, úgy, ahogy le van írva. Tehát a bizottság így javasolja elfogadni, Kinek van kérdése, kíván-
e valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

92/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Bétai út felújításához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása és többletforrás biztosítása 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, 
ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Bétai elkerülő út 
építése – 1. részajánlati kör: Bétai elkerülő út – Kökönyös és Zobákpuszta” tárgyú vállalkozási szerződéssel 
összefüggő pótmunkákkal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat és a SWIETELSKY Magyarország 
Kft. között létrejött „Bétai elkerülő út építése – 1. részajánlati kör: Bétai elkerülő út – Kökönyös és 
Zobákpuszta” tárgyú vállalkozási szerződéssel összefüggő pótmunkák elvégzését nettó 
56.336.054,- Ft + ÁFA, bruttó 71.546.788,- Ft összeggel. A pótmunka mértéke az eredeti 
szerződéses ár 7,58 %-a 
A képviselő-testület továbbá jóváhagyja a fenti projekthez kapcsolódóan felmerülő hatósági díjak 
megfizetését összesen legfeljebb bruttó 600.000,- Ft összegben. 
 
A képviselő-testület a fenti költségek fedezeteként az alábbi forrásokat határozza meg: 

1) Az 1746/2020.(XI.11.) Korm. határozat szerint megállapított „Bétai elkerülő út 
megvalósítása” tárgyú projekt támogatási összegéből: 
  nettó 54.926.502,- Ft + ÁFA, bruttó 69.756.657,- Ft 
2) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet 11. sz. mellékletében 
szereplő „a vásárcsarnokban szellőzés biztosítása” előirányzat terhére: 
  nettó 2.009.552,- Ft + ÁFA, bruttó 2.390.131,- Ft 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés - a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §-a szerint végzett - módosítását – 
a pótmunka összegének, nettó 56.336.054,- Ft-nak az eredeti szerződéses árra történő ráemelésével 
– összesen nettó 799.608.885,- Ft összegben aláírja. 

 



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

 
 

3. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a vállalkozói szerződés módosításának aláírását 
követő 5 munkanapon belül a módosítás EKR rendszerben történő közzétételéről – a megbízott 
akkreditált közbeszerzési szakértő bevonásával – és a kapcsolódó eljárási díj megfizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2022. július 7. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 
 

23. sz. napirend 
 
A KBSK futófolyosó belső tereinek felújításához forrás biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Van-e kérdés, kíván-e valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Jurinovits Miklóst illeti a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. Igen, annyit talán meg kellene említeni, hogy ez az 
északi szárnyra vonatkozik és az északi szárny kapcsán az anyagköltségekhez sikerült hozzá járulást 
szereznie a városnak. Ez kimondottan a kapcsolódó munkadíjakra vonatkozik ez az igény. Köszönöm 
szépen.  
 
Polics József: Igen, köszönöm szépen. Szavazás előtt szeretném kihasználni az alkalmat és megköszöni a 
magánszemélyeknek, vállalkozásoknak azt a támogatást, azt a segítséget, amit a már a korábbi napirendi 
pontnál is említett KBSK 100 rendezvénysorozathoz kaptunk; illetve a mostani segélykiáltásunk kapcsán, 
amikor a pályázatból nem fedezett feladatok elvégzése miatt kértünk segítséget az emberektől. Ezek a 
támogatások is azt mutatják, hogy az emberekre lehet számítani. Összességében most bruttó 2,4 tized millió 
forint magasságú összegről fog dönteni a képviselő testület. Ez, ha az eddig beérkezett vagy előtte 
előkészítés kapcsán megkérdezett vállalkozói ajánlatokat nézem, amelyek között voltak azok is, akik 
beszálltak a segítségbe, az a 18 millió forintos bruttó számot súrolta. Ehhez képest nekünk 2.400.000 
forintba fog belekerülni úgy, hogy ebben van egy értéknövelő rész is, mert az új álmennyezet nem volt a 
programban, de mivel most már a vezetékek özönét helyeztük el a folyosó plafonján és közötte nagyon 
nehéz lett volna a festeni, és nem lett volna olyan látványos és szép, ezért döntöttünk amellett, hogy kérünk 
egy ajánlatot egy álmennyezet beépítésére a két folyosón. Bízom abban, hogy az energetikai 
korszerűsítéshez kapcsolódó határidő, ami augusztus vége-szeptember eleje, tehát mondhatom, hogy az 
iskolakezdésre reményeim szerint be tudjuk fejezni a házat (sokkal jobban, mint ahogy azt eredetileg 
gondoltuk). Itt van mellettem egy sportoló alpolgármester és hála isten találkozhattam az atlétikai szövetség 
elnökével is kint a helyszínen, - aki azért sok helyütt megfordult, Gyulai Miklósról van szó -és azt mondta, 
hogy ez az épület a benne lévő funkciókkal egy kuriózum és most így közösen megmentve pedig úgy 
gondolom, hogy egy még nagyobb kuriózum lesz. Köszönet mindenkinek a segítségért. 
 
Más kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

93/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

A KBSK futófolyosó belső tereinek felújításához forrás biztosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a KBSK futófolyosó belső tereinek 
felújításához forrás biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a KBSK futófolyosó belső tereinek felújítására összesen legfeljebb bruttó 
2.400.000, - Ft forrást biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete 11. számú 
mellékletének „Szabályozási terv módosítása” előirányzata terhére. 
 
Határid ő:  2022. június 30.  
Felelős: Polics József polgármester 
 

2. A Képviselő-testület mentesíti magát a beszerzési szabályzat alkalmazása alól és felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 
 
Határid ő:  2022. június 30.  
Felelős: Polics József polgármester 

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

módosítása során az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
  
Határid ő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
24. sz. napirend 

 
Polgármester felhatalmazása betétlekötésre 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólási igény?  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

94/2022. (VI. 23.) sz. határozat 
 

Polgármester felhatalmazása betétlekötésre 
 

A Képviselő-testület- a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „Polgármester felhatalmazása betétlekötésre” tárgyú 
előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a betétlekötés jogszabályi 
 korlátainak figyelembevételével az önkormányzat szabad pénzeszközeit azok  felhasználási 



ütemezését figyelembe véve, akár a számlavezető OTP Bank Nyrt.-n  kívüli pénzintézetnél éven 
belüli lejáratú betétben vagy állampapírban helyezze el,  hozam  szerzése céljából az 
összességében legkedvezőbb ajánlat szerint. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a mindenkori beszámoló keretében a lekötések  összegéről, 
 típusáról és lejáratáról számoljon be. 

 
Határid ő: azonnal, illetve mindenkori beszámolóban 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Polics József: Ilyen felhatalmazásom a 12 év alatt biztosan, hogy nem volt. A 3 visszalévő beruházásba- 
mert a 4 nagy beruházásból a kisbattyáni kifutott -, de a még futó 3-ból, mivel előre megkaptuk a forrásokat 
és mindegyik más időszakban fog befejeződni, ezért most megpróbálunk ebből is egy kicsi pénzt csinálni, 
annak érdekében, hogy a sok-sok kiadásunkra valamilyen formában forrást biztosítsunk, mert itt van 3, 6 
hónap, 1 év, de az már nem megy, de a 3- 6 hónapban tudunk egy picit játszani. 
 
 

25. sz. napirend 
 
INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Interpellációs kérdés hozzám nem érkezett. Nem tudom, van-e valakinek bejelentenivalója, 
kérdése esetleg? Ilyet se látok. 
 
Menetközben már említettem, mindenki arra készüljön, hogy előreláthatólag legkésőbb július 14-én, 
csütörtökön rendkívüli testületi ülést tartunk, ha megjön az OTP-től az indikatív ajánlat, és tudjuk tárgyalni 
a konkrét hitelfelvételhez kapcsolódó napirendet. 
 
Ha nincs bejelentés, akkor a nyílt testületi ülést 15 óra 59 perckor bezárom. A következő napirendi pontok 
tárgyalására az önkormányzati törvény rendelkezései alapján zárt ülésen kerül sor. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
       dr. Vaskó Ernő        Polics József 
      címzetes főjegyző       polgármester 
 


