
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 22-i rendkívüli üléséről. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  

Polics József: Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai 
képviselő-testületi ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, hogy jelenleg 10 fő van jelen a 12 tagú 
képviselőtestületből. Gerencsér Ágnes igazoltan hiányzik, Bareithné Benke Nikolett pedig jelezte, 
hogy egy kicsit később fog megérkezni. A testületi ülést 15 óra 02 perckor megnyitom. A 
jegyzőkönyv rögzítése hangszalagon és gyors írásban történik.  
Az előterjesztések, határozati javaslatok kiküldésre kerültek. Tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a 3.) számú napirendi pont címe helyesen Komló Város Önkormányzat 
2023 évi költségvetési rendelet tervezete. Egy új napirendi pont felvételére és egynek a levételére 
teszek javaslatot. 1. számú napirendi pontként javaslom felvenni és tárgyalni a „HUNOR hivatásos 
nehéz kutató-mentőszervezet komlói tagjai elismerésének és jutalmának jóváhagyása” című 
előterjesztést. Javaslom levenni a napirendről az eredetileg 8.számú napirendként tárgyalandó 
„Komló Altáró út 2 szám alatti, volt fürdőépület kapcsán bérleti szerződések megkötése” című 
előterjesztést. Szavazzunk kézfelemeléssel az új napirendi pont felvételéről, aki egyetért. Köszönöm 
szépen a testület egyhangúlag elfogadta. Már 11-en vagyunk, akkor szavazzunk a napirendről történő 
levételről, aki egyetért, kézfeltartással jelezze! Köszönöm ezt is egyhangúlag elfogadtuk. Most 
szavazzunk így egyben a napirendek elfogadásáról, aki egyetért. Köszönöm. Egyhangúlag elfogadtuk. 
A számozás ezek figyelembevételével módosul. 
 

1. sz. napirend 
 
A HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) hivatásos nehéz 
kutató-mentő mentőszervezet komlói tagjai elismerésének és jutalmának jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Bacher Csaba tűzoltó alezredest, a Pécsi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjét, Kovács Gábor Ernő tűzoltó őrnagyot, a tűzoltóság 
parancsnokát és köszöntöm hőseinket, Kopasz Zsoltot és Riba Lajost. Úgy gondolom, - legalábbis azt 
tapasztaltam-, hogy amikor kiderült, hogy komlóiak is érintettek a törökországi földrengés 
megsegítésében működő csapatban, akkor futótűzként terjedt el a városban a hír. Elmentek és 
egészségben visszatértek. Úgy gondolom, hogy egész Komló város lakossága büszke arra, amit Önök 
tettek. Tapasztaltam, hogy ez a rendszer, a tűzoltóság a rendőrséghez hasonló vezénylő módban 
működik, de aki már több mint 10 éve tagja ennek a rendszernek az lelkében testében elhivatott a 
vonatkozásban, hogy segítsen másokon, akik bajba jutottak. Ez a segítség hatalmas kockázattal is járt 
azok részéről, akik ezen időszakban ott tartózkodtak. Csak gondoljunk a tegnap előtti utórengésekre, 
nem pici utórengésekre és azok következményeire. Nemcsak, akik kint voltak, hanem azok 
családtagjaik is, mindenki izgult, hogy hogyan fogják átvészelni ezt az időszakot és mennyit tudnak 
segíteni a rászorultaknak.  A mostani előterjesztés valójában a KÖT frakció javaslata alapján 
érkezett, mint külön javaslat, amely mögé én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel mögé állt, és 
ennek alapján ezt az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A frakcióvezetőkkel történt egyeztetés alapján ezekről a határozati 
javaslatokról vita nélkül fogunk dönteni.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 



 
 

12/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

A HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) hivatásos nehéz kutató-mentő 
mentőszervezet komlói tagjai elismerésének és jutalmának jóváhagyása 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Komló Összeköt frakció javaslatára, a polgármester 
szóbeli előterjesztése, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleménye alapján - 
megtárgyalta „A HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) hivatásos nehéz 
kutató-mentő mentőszervezet komlói tagjai elismerésének és jutalmának jóváhagyása” című előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet 2 fő komlói 
illetőségű tagjának:  

- Kopasz Zsoltnak, a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó századosának, 
szolgálatparancsnoknak, valamint 
- Riba Lajosnak, a Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság címzetes tűzoltó zászlósának, 
különleges szerkezelőnek 

elismerő oklevelet ad a törökországi földrengés során a túlélők mentésében végzett áldozatos 
munkájuk elismeréseként.  
 
2. A Képviselő-testület az elismerő oklevéllel járó jutalmat személyenként bruttó 100.000,- Ft 
összegben határozza meg.  
A többletköltségre a fedezet beépítésre kerül az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 
II. fordulós tervezetébe.  

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy az elismerő oklevelet és az azzal járó jutalmat a 2023. február 22. 
napján tartandó képviselő-testületi ülésen adja át az érintetteknek.  

 
Határid ő: 2023. február 22.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
Polics József: Tehát Kopasz Zsoltnak, a Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó 
századosának, szolgálatparancsnoknak, valamint Riba Lajosnak, a Komlói Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság címzetes tűzoltó zászlósának különleges szerkezelőnek elismerő oklevelet ad 
a törökországi földrengés során a túlélők mentésében végzett áldozatos munkájuk elismeréseként, és 
ehhez kapcsolódóan egy pénzjutalmat is megszavazott a testület, melyet a holnapi nap folyamán 
fogunk az Önök számlájára átutalni. Büszkék vagyunk a komlói hősökre, büszke Komló város egész 
lakossága, büszke az egész ország arra, amit Önök tettek. Kívánom, hogy a jó Isten adjon 
mindannyiuknak családjuknak erőt, egészséget és a hivatásukban végzett munkájukhoz pedig nagyon 
sok sikert. Fogadják szeretettel az elismerő oklevelet és a vele járó kis magyar erősítő cseppeket is 
fogyasszák egészséggel.  
 

2. sz. napirend 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Utólag került kiküldésre alpolgármester úr és az én beszámolóm. A többi anyag a 
normál meder szerint került a rendszerbe. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény, 
kérdés? 
Hidegkuti Szabolcsot illeti a szó. 
 



Hidegkuti Szabolcs Köszönöm a szót! Én bővebb tájékoztatást szeretnék kérni dr. Tánczos Frigyes 
úrral történt egyeztetésről az orvosi ügyelet tekintetében. ugye itt átszervezések vannak országosan. 
Dr. Horváth Zoltán főispán urunkkal folytatott egyeztetés kapcsán szeretnék bővebb tájékoztatást 
kapni, illetve a mecsekjánosi kastély tekintetében is szeretnék. Köszönöm. 
Polics József: dr. Barbarics Ildikót illeti a szó. 
 
dr. Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Nem 
biztos, hogy lényeges, de szerintem elírás, legalábbis én úgy tapasztaltam a 34-35. oldalon a határidő 
2032. december 20. Ezt csak úgy jelezném, ha majd átnézzük, akkor ott egy pontosítás. Nekem a Dr. 
Fülöp Attila a szociális ügyekért felelős államtitkárral, illetve Csizi Péter helyettes államtitkárral 
történt egyeztetésről kérek szépen tájékoztatást. Én is a mecsekjánosit jegyeztem magamnak fel, jó 
lenne, ha valami pozitív érdemleges választ kapnánk. Köszönöm. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jégl Zoltánt illeti a szó. 
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Polgármester úr jelezte, 
hogy járt Budapesten a Göncz Árpád Alapítvány meghívására, erről, ha hallhatnánk, és ha nem veszi 
rossz néven én kettő olyan dologról is érdeklődnék, ami ugyan nem szerepelt a beszámolóban, mert 
tudom, hogy ez a közel 3 hónap, ami eltelt az előző beszámoló óta, és biztos nem mindenre volt 
lehetőség, hogy jelezze nekünk, de a kolbásztöltő versenyén beszéltem Valpovo polgármesterével és 
említette, hogy delegációval járt polgármester úr december 8-án Valpovo napján Valpovoban, 
hogyha erről hallhatnánk. Egy másik információ, hogy államtitkári bejárással volt a kórháznál, 
hogyha erről esetleg, ha nyilvános. Köszönöm szépen. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Schalpha Anettet illeti a szó. 
 
Schalpha Anett: Köszönöm a szót polgármester úr. Én egy olyan kérdést tennék fel, hogy a 
beszámolójában olvasom, hogy Czerpán Istvánnal a PVSK sportköri elnökével tárgyalt sport szakmai 
kérdésekről. Alpolgármester úr talán releváns abban tudott volna részt venni ezen az egyeztetésen. Az 
a kérdésem, hogy ő nem volt ott? Az ő beszámolójában nem olvastam ezt. Köszönöm szépen!  
 
Polics József: Köszönöm szépen. További kérdések? Ilyet nem látok. Elkezdem a válaszokat. 
Tánczos doktor úrral egyeztettünk a szociális otthonnak a működéséről, illetve az orvosi ügyeletről.  
A Szociális Otthonnal kapcsolatos működés dolgai az egyik oldalról a költségvetés miatt volt 
indokolt. a másik része az egy picit összefügg a Fülöp államtitkár úr látogatásával, mert évek óta 
próbálkozunk azzal, hogy a szociális otthon férőhelyeit bővítsük, hisz 300-as nagyságrendű a 
várakozók névsora, és eddig nem nagyon sikeredett ezt a programot megvalósítani. Most is egy 
szalmaszálnyi lehetőséget láttunk ebben, hisz meg lett hirdetve egy országos szinten 151 férőhely 
bővítési lehetőség. Ezzel nincs is semmi baj, mert a mi engedélyünk, már a Szent Borbála Nonprofit 
Kft-nek az engedélye még 10 férőhely bővítését teszi lehetővé, és valójában ez a pályázat egyszer be 
lett nyújtva már decemberben. Januárban újra lett nyitva, újra benyújtásra került. Ez a szociális 
államtitkárságra tartozó feladat a Belügymisztériumon belül, és kihasználtam az alkalmat arra, hogy 
itt volt államtitkár úr, és erről az ügyről is tárgyaltam vele. Majd még a másik részére is ki fogok térni. 
A másik része az orvosi ügyelet, hisz lehet olvasni, hallani a médiában, megszületett a jogszabály és 
ehhez kapcsolódóan egy fokozatosság. megyékre kiterjedő fokozatosság elve alapján, be fogják 
vezetni azt az ellátási formát, amikor megszűnik ez, és helyébe be fog lépni a mentőszolgálatnak az 
orvosi ügyeleti ellátás, 22 órától másnap reggel munkakezdésig. Két ok volt az egyeztetésre az egyik 
oka az, hogy a társuláson keresztül van megoldva a komlói járásban 14 településnek az orvosi felnőtt 
és gyerek ügyeleti ellátása, itt a Kossuth 103-ban, ennek a majdnem 80%-át mi finanszírozzuk, 
Komló Város Önkormányzata, a lélekszám arányos felosztásnak köszönhetően. Nem mindegy, hogy 
ezek a számok hogyan alakulnak meg mi lesz július 1-je után. Igen, beszámolóban van, ami kimaradt, 
mert az OKFŐ főigazgatójával is egyeztettem az ügyeleti ellátással kapcsolatban. Egyértelműen 
elmondta, hogy július 1-jétől ez az ellátás a komlói járásban Baranya megyében át fog állni az új 
rendszerre. Mint mondtam 22 és reggeli órák közötti 7 óra vagy 8 óra között van a mentőszolgálat, 



közte van egy üres rész, amikor az orvosoknak kell megoldani az úgymond arra az időszakra eső 
ügyeletet, ilyen váltó gazdálkodásba, erről egyeztettünk Tánczos doktor úrral, hisz itt ki van alakítva 
az ügyeleti alközpont, központ, ahol a háziorvosokkal történő megállapodása alapján a délutáni és az 
este 10 óra közti ügyeletet egy megszokott, koncentrált helyen meg lehetne tartani, és nem kellene 
vetésforgóban menni a különböző háziorvosok között. Ezt az egyeztetést ő a háziorvosokkal le fogja 
folytatni, a költségvetésbe pedig egyelőre az „a számháború” szerepel, ami azt mondom, hogy a 
legrosszabb konstrukció esetén is megfelelő finanszírozási lehetőséget biztosít. A főispán úrral 
történő egyeztetés valójában egy folyamatnak a része, hiszen egy közös épületben látjuk el a ránk 
bízott tevékenységet, és az ehhez kapcsolódó megállapodásnak az aktualizált változata, ha minden 
igaz 8-án idekerül a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az alap megállapodást már egyszer 
jóváhagytuk. Itt most pontosításra kerülnek a használat arányai, a négyzetméterek vonatkozásában, a 
létszám vonatkozásában, illetve általában az önkormányzat által elvégzett karbantartási, egyéb 
működtetési feladatoknál a költségmegosztás kérdése, de ennek a részletei ide fognak kerülni, a 
módosított megállapodás a Képviselő-testület elé, ennek a részleteinek az egyeztetésére került sor. 
A 3. kérdés a Mecsekjánosi kastélynak a felújítási kérdése. Hát ez olyan, mint a befektetőknek a 
dolga, tehát itt az önkormányzat próbálja generálni vagy jómagam próbálom generálni a folyamatot. 
Egy picit könnyebben teszem olyan szempontból, hogy a mostani tulajdonos is egy mérnök ember, 
könnyebben könnyebben megértjük egymást, de amiben látom, hogy én, mint közvetítő, amiben 
nincs megértés, az, mint ami itt is mindig problémát szokott okozni, a forintok. A forintok, minek mi 
az ára, mi mibe fog kerülni. Hála Isten két befektető is keresett ebben a témában, és még nincs 
megállapodás. Én összehoztam a feleket eljutottunk odáig, hogy be is adtak egy tervet az 
Örökségvédelmi Hivatalhoz, mert ez műemléki védelem alatt álló építmény, ami egy nem is tudom, 
milyen apartman szobás turisztikai hasznosítást fogalmaz meg, mind a kastély épületben, mind az 
udvarban, mind a hátsó melléképületekben. Aki arra jár, az látja pusztulatot és a szívfájdító 
folyamatokat. Ebben én csak generáló szerepet próbálok betölteni és a feleket összehozni, de mivel 
elég széles érdeklődésre tart számot, ezért gondoltam, hogy beteszem a beszámolóba ezt a részt is, 
mert érdekes módon, majdnem szinte egymás után jelentkezett a két befektető. 
A Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár úr is Csizi Péter helyettes államtitkár úr 
látogatása valójában a szociális területre koncentrálódott olyan szempontból, ami érinti, érintheti a 
kórháznak a dolgát is az ápolási osztályon keresztül. Az ápolási osztály látogatása történt meg 
valójában a kórházban, ahol a régi testületi tagok tudják, ebben nincs változás, 31 ágy van. Tehát a 31 
ágy az nem egy nagy szám. A szociális államtitkárság kijelentése alapján a komlói ápolási osztályt a 
jelenlegi tervek szerint a tervezett átalakítások nem fogják érinteni, de mivel a szociális ellátási 
területen tervbe van egy megyei ellátó rész kialakítása, ennek kapcsán dobtuk be a Sikondát. Történt 
a sikondai volt bányász szanatórium épületében is egy látogatás. A teljes, az államtitkársághoz 
tartozó műszaki csapattal együtt, és azt tudom mondani, hogy ez most nem is tudom egy hete, 10 
napja volt, tehát az első benyomások nem voltak rosszak. Mivel az információim szerint a megyében 
nem nagyon található más szabad, ráadásul állami tulajdonban lévő építmény, amelynek előnye, hogy 
ebben az építményben több ütemben is birtokba vehető és több ütemben is elindítható a folyamat, 
Komló városának jót tenne, ha lenne egy megyei vagy én azt mondtam, még ha úgy alakul egy 
regionális ellátó hely is, ahol az ápolási, úgymond szoc kategóriába tartozó családtagok ellátását 
állami szinten meg tudnák valósítani. Az államtitkári látogatás így lett összekapcsolva egy kicsit 
kórház, egy kicsit a szociális területre is. Eredetileg úgy terveztem, hogy elmegyünk a Pécsi úti 
otthonba is, hisz a férőhelybővítés ott van, de mivel este már fél 7 felé végeztünk itt, utána már nem 
történt meg ez a helyszíni szemle. Göncz Árpád volt köztársasági elnök úr 100. születésnapjára 
elindult egy 1 éves megemlékezési folyamat, amelyet a Göncz Alapítvány szervezett és valójában a 
mi megemlékezésünkön az alapítvány kuratóriumának elnöke, Gulyás András itt is volt. Tudták, 
hogy Komló Város Díszpolgára a volt köztársasági elnökünk, ezért meghívást kaptam erre a záró 
rendezvényre, ahol azt mondom, hogy színművészek, különböző köztársasági elnök által elmondott 
beszéd idézetekkel, filmbejátszásokkal, ahol a korábbi születésnapi köszöntéseitől kezdve a 
Parlamentbe való köztársasági elnöki beiktatásától kezdve az életéhez kapcsolódó, legyen azok az 
56-os események, a II. világháború utáni idő szakok történtek, filmvetítések, megemlékezések és 
ezzel zárult valójában a 100. évfordulóhoz kapcsolódó éves megemlékezés.  
Valpovo annak ellenére, hogy én horvát vagyok, az egy érdekes a szituáció. Érdekes szituáció olyan 



szempontból, hogy a a meghívók, azok mindig az esemény után egy hónappal érkeznek, nem akarok 
itt most erről véleményt kifejteni. Én nyáron megmondtam, hogy ha hívnak, ha nem, én december 
8-án elmegyek, mert tudom, hogy a Boldogasszony Szűz Máriához kapcsolódó városi ünnep akkor 
van. Valójában a polgármester úr megválasztása után pár nappal ugyanígy lerohantam Valpovoba 
gratulálni neki. Jött a covid, jött minden. A meghívó az kivételesen,7-én ideért. Amikor én felhívtam 
őket 6-án, hogy menni fogok, ne legyen meglepetés, akkor e-mailen megkaptam a meghívót, a postai 
úti az megint később érkezett meg. Valójában ez volt a valpovoi út, a Magyarity Júlia volt velem és 
Szarka Elemér. 
A következő kérdés, az áttételes kérdés, a Czerpán úr látogatása. Valójában azt az alpolgármester úr 
szervezte, én nem figyeltem, hogy az ő beszámolójában nincs benne. Alpolgármester úr szervezte ezt 
a találkozót és jegyző úrral, aljegyző úrral mentünk így négyesben. Ez valójában egy 
tapasztalatszerzési cél volt, illetve amikor én szikrányi esélyt látok arra, hogy pénzt lehet szerezni 
vagy valamiből pénzt lehet csinálni, akkor arra megyek, mint a vércse. Sajnos itt a pénzszerzési 
lehetőség nem úgy jött be, ahogy eredetileg be volt harangozva. Tapasztalatszerzés az megvan, 
megkaptuk a PVSK működési szabályait az SZMSZ-től kezdve az egyéb működésiekig, de én úgy 
gondolom, hogy alap működési különbségek vannak, és a működési formákra való átállás az 
véleményem szerint egy hosszabb, megfontolt, átgondoltabb lépéssorozatot kell, hogy valósítson 
meg, különben csak kapkodás lesz a vége. Jelenleg, ha jön hamarosan a költségvetés tárgyalása, 
jelenleg vannak súlyos gondjaink, amivel fog foglalkoznunk kell, nem söpörjük a szőnyeg alá a 
sporttal kapcsolatos esetleges átalakítási dolgokat, de véleményem szerint az most nem időszerű. 
Alpolgármester úr kér szót megadom neki tudok legalább inni egyet. 
 
Kispál László: Köszönöm a szót. Nem mindenben értünk egyet a sport jelenlegi állapotával és 
helyzetével Komlón, de ha a költségvetést átnézzük, akkor azt a folyamatot kezdjük járni, amikor bár 
minden drágább és minden többe kerül már ezt láthatjuk az intézményrendszerünktől kezdve minden 
terület nagyobb igénnyel jelentkezik, és ez a költségvetés hiányában is látszik. Azt is észre kell venni, 
hogy a sport, egy magas színvonalú sport működtetése évente újra és újra több és újra és újra még 
több pénzt fog igényelni. Én véleményem szerint a költségvetés itt lassan nagy korlátokba ütközik, és 
mint nem kötelező feladatot ellátó terület, lehet, hogy a sport is megszenvedné ezt. Én úgy gondoltam, 
hogy egy olyan klasszikus sportegyesülethez megyek el az előbb említett polgármester és jegyző, 
aljegyző urakkal együtt, hogy megnézzük, hogy egy régóta a hagyományok útján működő egyesület 
milyen sikereket tud elérni. Megnézni a telephelyét, megnézni a szervezettségét, megnézni a 
felépítését, és annak kellene egy Komlón, a sport sikeres mégis azt kell mondani, hogy bizonyos 
területek ímmel-ámmal hagyományosan sokat emlegetett és nagysikerű sportszakosztályok is, 
alig-alig működnek, illetve feledésbe is merültek egyes esetekben. Ennek a felépítése - jól mondja 
polgármester úr - lassú folyamat, de hogyha nem szerzünk most tapasztalatokat mi egy klasszikus 
egyesületnek a felépítése, és a pénzszerzőforrások is hogyan épülnek föl egy ilyen egyesületnél, 
akkor elleszünk ezzel késve. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi sikerek sok mindent eltakarnak, 
megmagyaráznak. Nem is indokolt belenyúlni minden esetben, de egy folyamat elindítása lassan 
időszerű, főleg akkor, hogyha a sport irányítási módban és egy fejlesztési elképzelések találkozásánál 
majd valahol meg kell találnunk azokat a személyeket, azt a vezetési módszert, amelyik a sok 
milliárdos beruházás előtt állva majd biztonsággal és Komló városa javára és költségvetésünk 
terhének csökkentése érdekében megtörténhet. Ezért történt ez a beszélgetés, ott még mindig úgy 
álltunk fel az asztaltól, hogy én van, amiben másképp látom a dolgokat, polgármester úr is másképp 
látja a dolgokat, de azt hiszem, azt elismertük, hogy van teendőnk, és egy lassú folyamatban ezeket a 
lépéseket el kell kezdeni és meg kell tenni. Köszönöm. Én is ott voltam természetesen. 
 
Polics József: Köszönöm szépen.  
 
További kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 



13/2023. (II. 22.) 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; 

−  a tájékoztatást a Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam 
részére történő önkéntes átruházásának előkészítéséről. 

 
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 
 
Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezete 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság szintén elfogadásra javasolja azzal, hogy a 
határozati javaslat 6. pontjában a nem költségvetési szervi támogatás keret összegére a 155 millió 
forintos keretösszeg elfogadását javasolja, ugyanezt teszi a Humán Bizottság is az elfogadás mellett. 
Van-e frakcióvélemény? Kispál Lászlót illeti a szó. 
 
Kispál László: Volt szerencsém a bizottsági üléseket végigülni, ahol a pénzügyminiszter urunk 
szívhez ható és megrengető költségvetési exposét tartott. Azért mi sem mehetünk el az mellett, hogy a 
költségvetésünk hogy áll össze, és ma már azt látom, hogy sokszor összeborulunk és az előzetes 
tárgyalások alapján azért olyan sarokszámok jönnek össze, amiben lassan elégedettek leszünk, hiszen 
érvényesülnek benne képviselői akaratok és érvényesülnek benne az intézmények kérései. Én azt 
gondolom, hogy felismerve azt a helyzetet, hogy romló tendenciát mutat a költségvetési 
egyensúlyunk, ezt pedig az élet minden területén megjelenő költségek emelkedése okán itt sem 
lehetett elkerülni. Ha végig nézzük a hozzánk tartozó intézményrendszert, akkor azt kell mondani, 
hogy az igények nem túlzóak. Egy jóléti városban jóléti társadalomban bizony el kéne engednünk 
azokat a támogatásokat, azokat a működési feltételeket, amiket elvárnánk. Nem kellene 18 fokban 
ülni intézményekben vagy lekapcsolni egy színházat. Bizony ott kellene tartanunk, hogy a 3. évezred 
elején, bárki is hozta ránk a gondot és ezt nem biztos, hogy egyformán ítéljük meg, ezek a gondok 
nem kéne, hogy egy jóléti társadalomban már minket sújtsanak. Azt hiszem, hogy azt a felismerést 
amelyiket mindenki felelősségtudattal átgondolta, átérezte, megtörténtek az első lépések az 
intézmények területén is. A költségvetés még nem mutatja, hiszen még egy II. forduló előtt biztos, 
hogy lesznek megszorítások, lefaragások, visszavonások, de a költségvetés hiánya meghaladja a 1,5 
milliárd forintot. Ez pedig, ha az össz számokat nézzük, ha a pénzügyminiszter jól számol, minden 4. 
forintunk hiányzik. Ezt hitelből vagy visszalépésből bizonyos területeken. Az előbb a sportról volt 
szó, a sport, ha azt a 150 millióból fogadjuk el, amiben jelentős része a sport szerepel, akkor plusz 30 
-40 millió forint. Keresni kell az utat, ezért volt egy PVSK látogatás is. Keresni kell az utat, miben és 
hogyan megyünk előre, és hogyan segítünk a költségvetésen. Itt ülök elég sok cikluson keresztül elég 
sok éven keresztül, költségvetés még hurrá hangulatban soha nem lett elfogadva. Azt hiszem mindig, 



mindenkor egy kis megszorítás, egy kicsit visszavonunk, és az igények néha túlzó, de azt nem néha 
igazán indokot igények mellett is kénytelenek voltunk elvonni, megvonni. Talán korán hangzott el az, 
hogy egy intézmény átvilágítás vagy egy város háztartás reform kicsit túlzó kifejezéssel induljon el, 
de mégis megtörtént az, hogy egyes intézmények áttekintése kapcsán nemcsak azt néztük, hogy 
hogyan kellene elvenni, hanem hogyan tudunk segíteni szabaddá tenni kicsit a piacosítást útján. Ez 
rossz kifejezés talán nálunk a piacosítást útja, de mégis a bevétel növelése is hogyan történhet meg?  
Több fordulóban, vezető társakkal együtt, polgármester vezetése alatt, több fordulóban 
intézményeket tekintettünk át, és bizony én azt gondolom jutottunk előre. A hiány, mégis nagy. Az, 
hogy egyes területeken, ahol a normatíva nem biztosít, és nekünk kell, hiszen nincsenek a 
sportkultúra területén adott normatívák vagy szerény, nekünk kell, mélyen zsebünkbe benyúlni, de 
hát egy városi lét ezt mutatja és ezt határozza meg, ezt kell tennünk. , én azt gondolom, hogy mivel a 
bizottságokon egyetértéssel átment ebből fordulóba biztos hogy ugyanígy kell én is megszavazom 
természetesen, és még 2 hetünk lesz arra, hogy mit hogyan, mert a másfél milliárdos költségvetés 
nem nem elfogadható, nem lehet nem lehet ilyen költségvetéssel nekimenni. Tudjuk mit jelent az 
utolsó negyedévre majd ez, hogy ha a nagy a hiány és mit jelent majd az elvonások, és mit jelent a 
zárolások majd az év II. vagy utolsó negyedévében, második felében. Én azt gondolom, hogy nagyon 
sok ember munkája van benne, és ha azt vesszük, hogy korábbi években nem feltétlen az intézmények 
folyamata és intézmények darabjai voltak áttekintve, és a költségvetésük jobban ki szemezgetve 
akkor most legalább ebbe is előre léptünk. Tudjuk, hogy intézmény bővítés előtt állunk, de ez jelentős 
költségvetési tételt, költségvetési plusz igényt nem jelenthet, próbáljuk megelőzni, hogy ne jelentsen. 
Vannak taktikai elemek ebben, mit működtetünk, milyen időszakban működtettük és hogyan 
működtetünk. Talán még a jövő szempontjából mindig van a piacnyitás irányában lehetőségünk, 
hiszen van, ahol a kultúra vagy egyéb területek is jobban a piacra vannak bízva vagy jobban a 
társadalom egyéb szervezetére és nem feltétlenül önkormányzati ellátásban. Talán a jövő meghozza, 
talán egy bátrabb időszak ezt rákényszeríti, mindenesetre én azt gondolom a költségvetés jelenlegi 
állapotában elfogadásra javaslom, a frakció elfogadásra javasolja és dolgozik azon, hogy a következő 
2 hétben milyen megtakarításokkal és milyen módon tud ezen lefaragni, hogy a költségvetés megállja 
az évet és a város működőképessége fenntartható legyen. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Schalpha Anettet illeti a szó FIDESZ-KDNP Frakció. 
 
Schalpha Anett: Köszönöm a szót polgármester úr! A költségvetés tekintetében először a működési 
hiányról mondanék néhány gondolatot. A rendelettervezetben a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény értelmében működési hiány nem tervezhető, ezért ez technikailag ezt az 1.142.000.000 
forintot rendkívüli önkormányzati támogatás tervezésével oldottuk meg. A tervezett kiegészítő 
működési támogatásból 362.000.000 forint a Volánbusz Zrt-vel kapcsolatos 2022. évi elszámoláshoz, 
illetve a 2023. évi előleghez kapcsolódik. Ezt levonva marad 776.000.000 forint, mely kevesebb, 
mint az előző évi hiány tervezet volt. A kormány támogatása az elmúlt 13 évben mindvégig töretlen 
volt, hiszen, ha kellett, konszolidálta az elődeink által itt hagyott adósságot, ha kellett segített az 
aktuális problémák megoldásában. Mint például többek között a 2022. év végén 154.000.000 Ft-os 
nagyságrendű rezsitámogatás került jóváhagyásra, az uszoda is 12.000.000 forint támogatásban 
részesült, és kaptunk támogatást bére étkezésre és még sorolhatnám mi mindenre, melyek a hiány 
mértékét fogják csökkenteni. Az elmúlt évek nem voltak könnyűek, a Covid után háború és az egekbe 
ugró energiaárak is nehezítik a költségvetés összeállítását, de hogy ez tegnap a bizottsági ülésen is és 
most is alpolgármester úr kihangsúlyozta az intézményekkel vállvetve, együtt gondolkodva és 
cselekedve sikerült a költségvetés tervezetet összeállítani a mai formára, amit köszönünk is nekik.  
Szólnék néhány szót a fejlesztési hiányról is. A jelenleg tervezett fejlesztési hiányunk 444.000.000 Ft, 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt 13 év alatt több mint 10.000.000.000 forintot 
meghaladó fejlesztést valósítottunk meg Komló városában, úgyhogy azt gondolom nem kell 
szégyenkeznünk az európai kisvárosok között. A tervezett fejlesztések szinte mindegyike 100%-os 
kormányzati támogatásban részesült, ezen idő alatt azt gondolom, nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
ahogy eddig, úgy ebben az évben is Polics József polgármester úr és Dr. Hoppál Péter országgyűlési 
képviselő úr feladata, hogy a hiányzó összegeket a kormánytól kilobbizza a komlóiak számára.  
Mi 2010-ben 3,3 milliárd forint önkormányzati adóssággal vettük át a város szolgálatát úgy, hogy az 



éves adóbevétel 686 millió forint volt. Ezzel szemben az adóbevétel 2022-ben 1 milliárd 150 millió 
forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy megdupláztuk az adóbevételeket, úgy, hogy közben 10 évig nem 
emeltünk adót. Ha elődeink is ezt tették volna, akkor most sokkal kedvezőbb helyzetbe lennénk, 
amikor a költségvetést kell összeállítani. Lehet, ahogy az szokásban van bizonytalannak vagy akár 
kedvenc jelzőjüket idézem aggályosnak mondani a költségvetés-tervezetet, de egy dolog biztos és 
megcáfolhatatlan, hogy Magyarország Kormánya mindig segített, ha bajban voltunk és teljesen 
biztos vagyok benne, hogy most sem engedik el a kezünket, ezen keresztül pedig a komlói emberek 
kezét sem . Miniszterelnök úr évértékelőjében hangzott el az alábbi mondat, mely akár az elmúlt 
nehéz évek során és idén is a mottónk lehetne. Idézem: „ A változások nyomás alá helyezik az egész 
magyar életet és újszerű kérdéseket szegeznek a mellkasuknak. A ’23-as év sikere azon múlik, hogy 
ezek felvillanyoznak vagy lelomboznak bennünket. Nagyon remélem, hogy akiket kell, azokat 
felvillanyozzák a feladatok és nehézségek ahhoz, hogy a 2023-as évet is sikeresen zárhassuk majd, 
ehhez a teljes körű támogatást és megbízható kormányzati kapcsolatokat, a Fidesz-KDNP frakció.  
Köszönöm a szót. 
 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Egy hibát kell korrigálnom: Nem köszöntöttem Tompa Árpád 
könyvvizsgáló urat. a napirendi pontunknak a fővédnökét. Elnézést kérek! Akkor a frakció 
vélemények utána kérdéseknek adok helyet. Dr. Barbarics Ildikó. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Köszönöm. Azt gondoltam, hogy alpolgármester úr annyira szépen, 
összefogottan és diplomatikusan elmondta a meglátásunkat, a közös munkánkat és a jelenlegi 
eredményt, ahol tart a költségvetés, hogy ebből talán azért mindenki kihallja azt, amit kell és a 
rendkívül nehéz helyzetben végre egyszer valahogy talán egyéb felhangok nélkül együtt tudunk 
működni. Erre a felvillanyozásra azonban nem készültem fel, amit Anett képviselőtársamtól kaptam. 
Nem is szerettem volna. Ha én meg akarom hallgatni a miniszterelnök beszédét, akkor meghallgatom, 
ha nem, akkor hát erre ne kényszerítsenek engem még egy testületi ülésen sem. Én azt gondolom, 
hogy a költségvetésünk olyan, amilyen. Ezt alpolgármester úr elmondta, mindannyian látjuk, 
dolgozunk rajta, de ha már beleviszünk mást, akkor talán jobban jártunk volna, ha nem kapunk annyi 
támogatást a kormánytól. Ezt most idézőjelbe teszem, ezt a támogatást, talán jobban jártunk volna, ha 
a kormány az uniós szankciós politika és annak a következménye idézőjelbe következményeinek a 
szajkózása nélkül, valós igazi helytálló, és érdemben és a költségvetésünkből jelentkező 
támogatásokat adna, mert az egyéb ilyen szankciós politikának a ráhúzása bizonyos dolgokra, amivel 
az önkormányzatokat ellehetetlenítik és nehéz helyzetbe hozzák azt gondolom, hogy olyan 
mondvacsinált okok, amitől már tényleg néha azt mondjuk, hogy ez az utolsó csepp a pohárban.  
Tényleg, ebből elég volt. Az, hogy hányas évet írunk lehet, hogy el kell egyszer rendeljük, hogy írják 
oda föl, hogy 2023, nem 2000. Hány év kell, hogy valaki ezt úgy tudja kezelni és feldolgozni, azt én 
nem is várom el, hogy más szemmel nézze, de bocsánat! Nekem most már kicsit unalmas, hogy 
minden testületi ülésen hajbókolni kell, mert hogy a kormány mennyit segítés támogat. Hát azt 
gondolom, hogy ezt mi másképp látjuk. Még egyszer mondom, amikor Hoppál képviselő úr itt volt, 
akkor is azt halljuk, a polgármester úrtól is a beszédeiben mindig az uniós szankciós politika és annak 
a következményei. Éppen elég, hogyha bekapcsoljuk a rádiót és ott is mindig ez jön. 
Nem tudom milyen következményekről beszélünk és milyen uniós szankciós politikáról beszélünk, 
akkor, amikor megnézzük a magyarországi gazdasági helyzetet, és megnézzük a körülöttünk lévő 
országok gazdasági helyzetét, hát valahogy mégis mindig mi állunk az utolsó sorban, hát lehet, hogy 
hogy nem ugyanazt a rádiót hallgatjuk vagy tévét nézzük, vagy adatokat kezeljük. Lépjünk már ezen 
túl egy kicsit, mert én azt gondolom, nem vitatva, jöttek ezek a pénzek - oda, ahova kellett- , de azt a 
helyzetet, ami ezt előidézte, mind az energiaárakat és az egész pénzügyi helyzetet, hogy a kaszálásról 
úgy kell beszélnünk, hogy megpróbáljuk, ahogy a költségvetésben is szerepelt, hogy a 
Városgondnokság a saját háza táján belül tudja megoldani, azt, hogy nemsokára az étkezési 
normákról beszélünk, hogy milyen szinten kell felemelni ezeket az összegeket, az annak a 
gazdaságpolitikának az eredménye, amit ez a kormány itt folytat ma Magyarországon. Hogyha 
megnézik a hírportálokat minden arról szól, ha Pick szalámit akarsz enni, akkor hozasd be külföldről, 
mert fele annyiba kerül, mint Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy hát miről beszélünk? 



Nehogy már fejet hajtsunk, hajbókoljunk és köszönetet mondjunk azért, ami bennünket ilyen 
nyomorba dönt. Több mint másfél milliárdos hiánnyal küszködünk és akkor még megköszönjük, 
hogy kaptunk egyébként 154 milliót olyan energiaárak rendezése érdekében, amihez bocsánat semmi 
közünk, de a kormánynak annál inkább volt, hogy idáig süllyedtünk. Tehát én azt gondolom, hogy 
próbáltuk mi ezt úgy, diplomatikusan kezelni, nem sikerült. Nem mondunk köszönetet senkinek, sőt 
fel vagyunk háborodva, de igyekszünk a költségvetésért hathatósan dolgozni és a várost minél jobb 
helyzetbe hozni, hogy a működőképessége biztosítva legyen. Reméljük, hogy a II. fordulóra sikereket 
fogunk ebben elérni. Köszönöm. 
 
Polics József: Köszönöm szépen! További vélemény, kérdés? Nincs. Akkor a vitát lezárom. Pár 
gondolat, mielőtt reagálnék az észrevételekre. Először is szeretném megköszönni mindenkinek a 
munkáját, az együttgondolkodását, aminek az lett az eredménye, hogy a 2022-es évet „sikeresen” 
zártuk, s ezzel megtudtuk alapozni a 2023 éves esztendőt. Alpolgármester úr részéről elhangzott, 
hogy idén a költségvetés előkészítése másképp zajlott, mint ahogy az elmúlt években történt. Igen, 
muszáj volt másképp csinálni annak érdekében, hogy mindenki egy picit magáénak érezze a 
költségvetést, picit jobban megismerje a mögötte lévő folyamatokat, és összefüggéseiben jobban 
lássa, hogy hogyan működik az önkormányzati költségvetés. Én már annak örülök, ami itt, ebben a 
témában elhangzott: Hogyan raktuk össze ezt a költségvetést. I. fordulóban? Én azt mondom, hogy a 
kiadások maximuma és a biztos bevételt jelentő kiadások figyelembevételével, kivéve - és ez nagyon 
fontos, hogy nehogy a rózsaszín köd a szemünk előtt legyen - kivéve a városban megjelenő összes 
kisebb-nagyobb igény kezelését. Mert a jelenlegi számháborúba a tavalyi abszolút számok vannak 
benne, minden területen. Ami azt jelenti, hogy figyelembe véve az árak alakulását az nem fog tudni 
fedezetet biztosítani ugyanannyi feladat megvalósítására, mint amennyit biztosított 2022-ben.  
Az előző évek tapasztalatainak figyelembevételével, és az egész vitába az egyik mondat jó, 
frakcióvezető asszony. Mi másképp gondoljuk. Hát, mi is. Minden ember másképp gondolja. Ettől 
vagyunk emberek, ettől van önálló véleményünk. A végén pedig ki kell alakítani egy konszenzust, 
mert máskülönben Komló városának nem lesz költségvetése, nem lesz egyéb dolga. Ezt a 
költségvetést nem fogja tudni más megszavazni, csak mi, közösen. Úgy, ahogy azt mondom, hogy a 
határozati javaslatok rendeletek 99%-a így történik, így történik, csak közbe egy kicsit patkózunk, 
egy kicsit sarkantyúzunk. Legyen más véleményünk, de ez jelentsen a végén egy konszenzust. Az 
energia árrobbanásról beszélni 2022. december 31-ig Komló városában nem illik, nem illik, szégyen, 
ha valaki erről beszél, mert nem volt, mert nem volt. Nagyon sok település volt, akit már érintett a 
2022-es energiaválság még akkor is, hogyha ennek az eredetében és a kezelésében különböző a 
véleményünk. Úgy gondolom, hogy ez az az eset, amikor üléshelyzetünk meg fogja határozni a 
véleményünket, de azt azért ne mondjuk ki, és ne nagyon hangoztassuk, hogy ez így nem kellett volna. 
Kormányzati segítség nélkül nem fogjuk tudni megoldani ezt a feladatot se, akármennyire hasonlóak 
a számok, mint 2022-ben voltak. Itt elhangzott az összehasonlító adat, nem akarom még egyszer 
elmondani, de a 2022-nek hasonlóan vágtunk neki, csak a fejlesztési hiányunk nem volt ennyire egy 
„bizonytalan szituációba”, de ha azt mondom, hogy a buszpályaudvarnak, illetve a a Juhász Gyula-i 
fejlesztésnek a többletköltsége akkor sem volt meg a döntés, ugyanúgy, ahogy most sincs meg a 
döntés a Kaptár és a Dino és a CLLD pályázat ügyében. Sőt a Dino többlettámogatási igénye a 
mostani 444 millió forintban nem is szerepel, a szöveges előterjesztési részbe utalok rá, hogy ez a 
szám várhatóan a félmilliárd forint, 550 millió forint környékén fog megállni, és a 2 forduló között 
várjuk a nagyobb finomítási javaslatokat, de igazán nagy mozgásterünk nincsen, és ebben ebben 
legyünk következetesek és legyünk őszinték. Annak köszönhetően, hogy a Fűtőerőmű, amely 
100%-os önkormányzati tulajdonban van, és ott ott ülnek az Igazgatóságban, a Felügyelő 
Bizottságban, tudják, hogy milyen támogatásokat kap - nem biztos, hogy tudják, de mondom, hogy - 
a Fűtőerőmű 4. negyedévre az uszoda működtetéséhez kapott 12 milliót, most az első negyedévben 
ott vagyunk a megállapodásnál újabb 12 millió, negyedéves bontásban megvan ígérve a 12 millió. 
Ennek köszönhető, hogy a költségvetésbe 0 szám szerepel, így alakultak ki ezek a számok. Tehát a 
kormány támogatása nélkül nem fogjuk tudni megoldani ezt a kérdést. A Volán 365 milliója az csak 
egy prognosztizált dolog, március végére ígérik a tényleges számokat. Aki már a testületben van egy 
ideje tudja, hogy mindig utána szoktuk megkötni az egyedi megállapodást a fizetésre, amelynek 
nagyon lényeges eleme és reméljük, hogy idén is aláírásra kerül, hogy csak akkor fizetünk, hogyha 



REKI-ből kapunk támogatást. Ha ezeket levesszük, és fejben azért ott vannak azok a tartalékok, amik 
még ebben a költségvetésben szerepelnek, ennek ellenére ugyanúgy ahogyan tavaly, a teljes 
intézményrendszernek és mindenkinek azon kell dolgoznia, hogy itt még megtakarításokat érjünk el.  
Biztos, „ahogy a Mári néni mondta mindenki másképp hülye”. Én minden hónapban %-ra nézem a 
különböző megtakarításokat, és hívom az intézményvezetőket, hogy kicsit jobban oda kéne figyelni. 
Egy óvodában egyszer volt az indulásnál, mikor még a kísérletezés fázisába voltunk, hogy kaptam 
szülői fotót 18 fokról. Azóta voltak rosszabb idők, nem volt, mert nem is ez volt a szabályozásba, de 
a 25%-os átlagos megtakarítás az megvolt. és partnerek voltak az intézmények a gondolkodásban is. 
Itt mondom, mert tegnapi számom, a Gesztenyés Óvoda 71%-os megtakarítást ért el. Igaz hogy 
beruháztunk egyet, de azt is közösen döntöttük el, hogy a gáz helyett inkább már, ha felraktuk a 
napelemet, már ott is előre gondolkodtunk és a Kormány támogatta, és átálltunk egy másfél milliós 
beruházással a Jóisten adta termelésnek köszönhetően egyetlen telephelyünk, ahol kevesebbet 
fizettünk, mint az ezt megelőző időszakban. De valahol 20%-os megtakarítás mellett négyszereset 
fizetünk, mert a díjkalkuláció ilyen. A 154.000.000 forint lehet, hogy csak 5 feladatra vonatkozik a 
támogatás, de azon az 5 feladaton a 100%-os költséget el tudjuk számolni. Ebben is ott vagyunk 
naprakészen hogy mik a költségeink. Lehet bárkitől idézni, József Attilától is, a miniszterelnöktől is, 
mit látok, hogy a nehézségek azért a teljes csapatban előhozták a tartalékokat és a gondolkodást. Ezt 
pedig köszönöm erre lesz szükség ebben az egész esztendő minden 365 napjában, amiből már eltelt 
ötvenvalamennyi, és akkor meg meg fogjuk tudni valósítani a terveinket zsugorított formában, mert 
olyan beruházási intenzitás nem lesz. Tehát a költségvetési főszámunkból is látszik, hogy 
7.000.000.000 alá mentünk egy picit, de a működési költségvetésünk azért én mrár itt vagyok egy pár 
éve ilyen magas 5,3 milliárd sosem volt. A tavalyi számot nézzük 4,8 volt és ott mozogtunk mindig a 
4,8- 5 között. Most 5,3 tized milliárdos az abszolút szám csökkenést csak a beruházások kifutása 
miatt van és valójában jelenleg 2 befejezés előtt álló beruházásunk van a Dino Kaptár és a CLLD -nek 
vannnak még kisebb áthúzódó részei, de megnyertük a közel 80 millió forintos támogatást a 
fenntartható városfejlesztési stratégiához kapcsolódó kérdésekhez, még megvan az közel 5,2 milliárd 
ehhez kapcsolódó, direkt városnak megítélt támogatás tehát lesznek források és reméljük, hogy 
ezeknek a felhasználása már abba az időszakba fog esni, amikor nem ilyen elszálltak ezek az árak. A 
világpiaci folyamatokat nem fogjuk tudni megállítani, sem a határon, sem az ajtóban, és ahogy otthon 
a családokban különböző a problémák kezelésének a módja, úgy országos szinten is különbözőek a 
kezelési módok. Örüljünk egyelőre annak, amink van, és örüljünk annak, hogy ilyen körülmények 
között tudunk élni. Én várom a II.forduló között az ötleteket, javaslatokat. Hétfőre már vezetői szintű 
egyeztetést írtam össze ebben a kérdésben, és készítjük elő a március 8-ára a végleges jóváhagyást. 
Az biztató, hogy mindenki azt mondta, hogy támogatni fogja a költségvetést, mert a költségvetésnek 
az elfogadása alapfeltétele annak, hogy a város a finanszírozásait megkapja. Én köszönöm 
mindenkinek az ötletét, gondolatait, kreativitását, segítségét az eddigi költségvetésben végzett 
munkához. Külön köszönöm a Pénzügyi Irodának, Aladics Zolinak és munkatársainak a munkáját, és 
úgy gondolom, hogy az ősz hajszálai még szaporodni fognak a visszalévő időszakban, de egy olyan 
költségvetésünk lesz, amit fog csikorgatva, mint sokszor, de meg fogunk tudni valósítani. 
 
További kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  
 
Ezután a polgármester külön szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 6. pontjában szereplő 155 
millió forintos keretösszeget Képviselő-testület részéről történő jóvá hagyását, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 
 
 



14/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, az intézményvezetők és bizottságok, valamint a 
könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – első olvasatban megtárgyalta Komló Város 
Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület az előterjesztésben ismertetett tervezési elveket megismerte, a két forduló 

között átvezetendő tételeket jóváhagyja. A működési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében 
egyetért a már jelenleg is szerepeltetett kiegészítő működési támogatási igény egyensúly 
biztosításához szükséges mértékű szerepeltetésével. 

 
2. A képviselő-testület az I. fordulós tervezetbe beépített, illetve előre jelzett tételeken túl nem ismer el 

további egyszeri, illetve folyamatos igényeket.  
 
3. Amennyiben a kiegészítő működési támogatás jogcímen elnyert összeg realizálódik, úgy annak 

terhére haladéktalanul rendezni kell a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódó pénzeszköz-átadási 
kötelezettséget.  

 
4. A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a komlói nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó 

támogatás összegét a 2022. évi eredeti támogatási összeggel megegyezően.  
 
5. A képviselő-testület egyetért a településrészi önkormányzatok előző évivel megegyező 

alaptámogatásával és az ingatlanokat üzemeltető részönkormányzatok mindösszesen 2 millió forint 
összegű differenciált felújítási támogatásával. Jóváhagyja a tervezetbe beépített összegeket 
beleértve az előző évi maradvány felhasználását is.  

 
6. A képviselő-testület a nem költségvetési szervi támogatás keretösszegét 155.000.000,- Ft-ban 

határozza meg.  
 
7. A képviselő-testület egyetért a kiszervezett feladatok kapcsán a 10. sz. mellékletre betervezett 

összegekkel. Azok folyósítására vonatkozó részletszabályokat a II. fordulóra elő kell terjeszteni. 
 
8. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy valamennyi, tárgy évben befolyó többlet bevétel a hiány 

fedezeteként kerüljön igénybevételre annak terhére – a továbbszámlázási jellegű bevételek 
kivételével – többlet kiadás nem vállalható.  

 
9. A képviselő-testület az 5. sz. melléklet személyi juttatások és munkaadókat  terhelő 

járulékok előirányzatait jóváhagyja annak érdekében, hogy az ágazati  bérrendezésekkel nem 
érintett munkavállalók bérének a rendezésére is sor  kerülhessen a rendeletben foglalt 
kereteken  belül 2023. március 1. hatállyal.  

 
10. Kulturális feladatokhoz kapcsolódó bérjellegű kiegészítő támogatás tartalékok között 

 szerepeltetett összege a területhez kapcsolódó még átvezetésre kerülő szintre  hozásokkal 
csökkentve a hiány csökkentésére fordítandó.  

 
11. A képviselő-testület felkéri a Városgondnokság vezetőjét, hogy vizsgálja meg a buszpályaudvar, 

illetve kiemelten az ott található nyilvános WC hatékonyabb és  olcsóbb működtetésének 
lehetőségét, akár alvállalkozó bevonása mellett. Az erről  szóló döntésig nem tölthető be a 4 fő 
munkatörvénykönyves státusz, illetve nem hívható le finanszírozás keretében sem a kapcsolódó 
személyi jellegű juttatás, sem a  járulék, sem a többlet dologi előirányzat. 

 



12. A képviselő-testület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy vizsgálja meg a 
zöldfelület-gazdálkodás részben saját állományba tartozók időszakos  foglalkoztatásával 
történő ellátásának lehetőségét.  

 
13. A képviselő-testület döntésének függvényében, illetve a vonatkozó árajánlatok bekérését követően 

meg kell vizsgálni a nyilvánosság biztosítására szükséges  összegeket. Szükség szerint többlet 
dologi előirányzat betervezésével biztosítani kell többlet fedezetet. 

 
14. Amennyiben a vízi közművek átadásához kapcsolódó vitás kérdéseket 2023. február 28-ig nem 

sikerül megnyugtatóan rendezni, úgy a jövőben felmerülő kötelezettségek  fedezetére céltartalékot 
kell képezni.  

 
15. A II. fordulóra számszerűsíteni kell, hogy az energetikai többlettámogatás terhére mely 

intézményeknél mekkora összeg számolható el a jelenlegi elszámolási szabályok  ismeretében. 
Amennyiben ez az összeg alacsonyabb a megítélt támogatásnál, úgy az  elszámolási szabályok 
kedvező változásáig a különbözetet céltartalékba kell helyezni.  A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket az  illetékes minisztériumokkal az önkormányzat 
érdekeinek érvényesítése érdekében. 

 
16. Amennyiben évközi céljellegű energetikai célú többlet támogatást nyer el az  önkormányzat a 

rezsi költségek növekményének finanszírozására, úgy azt az adott  feladat-ellátási hely felé 
automatikusan tovább kell adni.  
Ha az adott feladat-ellátás kapcsán e célra már támogatás került megállapításra saját forrás terhére a 
költségvetési rendeletben, úgy azt a központi támogatás összegével  csökkenteni kell csökkentve 
ezzel a működési hiány/REKI támogatás összegét.  
Azon feladatok esetében, ahol a költségvetésben eredeti támogatás nem került  jóváhagyásra, 
ott évközi többlet támogatásként kell ezt szerepeltetni, illetve gondoskodni kell az előirányzat 
változások átvezetéséről a költségvetési rendelet mindenkori módosítása során.  

 
17. Az intézmények finanszírozása során az egyéb finanszírozási tételektől elkülönítve az energetikai 

kiadásokat külön tételként kell szerepeltetni az egyértelmű és sikeres elszámolás érdekében.  
 
18. A képviselő-testület még a költségvetési rendelet végleges elfogadását megelőzően jóváhagyja a 

helyközi tömegközlekedés helyi tömegközlekedés kiváltása érdekében történő igénybevételének 
fedezetére betervezett előirányzatot, felhatalmazza a  polgármestert a kapcsolódó szerződés 
megkötésére és az előirányzat felhasználására.  

 
19.  A képviselő-testület az intézményi költségvetések kiemelt előirányzati és létszám  keretszámait 

jóváhagyja, azok részletes felhasználási szabályait a II. fordulós tárgyalás  keretében elő kell 
terjeszteni.  

 
Határid ő: azonnal, illetve 2023. március 2. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  intézményvezetők 
 

4. 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 Fodor Péter urat, a MEVID Zrt. vezérigazgatóját és Kiss 



Bélánét, a Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezetőjét. 3 bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
mindhárom bizottság a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság és a Humán bizottság is elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, kérdés, 
hozzászólási igény? Dr.Barbarics Ildikót illeti a szó. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót! Többek között erre utaltam az előbb. Fájó szívvel látja az 
ember ezeket az emeléseket, hiszen nyilvánvalóan a megfizetésük a családoknak nem jelent könnyű 
helyzetet. Viszont azt kell hogy mondjam, ha bemegyünk a boltba, akkor azt látjuk, hogy hát ez a 
minimum, amivel találkozunk egyébként áremelések terén, és erről beszéltem, hogy ilyen gazdasági 
helyzet van sajnos ma Magyarországon. Kénytelenek vagyunk ezeket meglépni, holott a másik 
oldalon nem biztos, hogy ugyanezekkel a többletekkel a családok tudnak számolni, úgyhogy szomorú 
szívvel bár, de a frakció meg fogja szavazni, és csak remélni tudom, hogy ezek az elszálló élelmiszer 
árak, amikkel találkozunk nap mint nap, és minden nap magasabb árakkal, ezek valamikor egyszer 
csak megállnak és egy visszafejlődött tendenciát is mutatni fognak. Köszönöm. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Igen, így van, nem örömmel szavazzuk meg, illetve már egyáltalán 
nem örömmel terjesszük őket ide, és valójában ez egy hosszú egyeztetési folyamat eredménye, 
amikor idekerül, és egy ötletelésnek az eredménye, hogy most egyben, ennyit emeljük, osszuk el 
hogyan csináljuk, hogyan tudunk a családoknak kedvezni, hogyan tudjuk a mögé tenni a támogatási 
rendszert, hogy tudjuk azokat a családokat segíteni, akik rászorultak, mert ez a az egész így egymásra  
épül. Tetszik, nem tetszik ez a való világ és én úgy gondolom, hogy mindenki azon dolgozik, hogy az 
inflációs mérték csökkenjen, a rezsiárak csökkenjenek, akkor fog tudni ez a folyamat úgymond 
lelassulni, de minden elemzés azt mutatja -és bármennyire visszamegyünk, mert most már 
mindannyian ilyen tőzsdén szaladgálók leszünk, akkor is látjuk - hogy a tőzsdei árak a Covid időszak 
árai előtti árakhoz viszonyítva is, mikor lemegy a legalacsonyabb szintre még akkor is,2-3-szor 
akkorák, mint az azt meg megelőző időszakban. 
 
További kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2023. (II. 22.) 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 2023. március 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 2023. március 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 2023. március 1. napjától a 3. sz. mellékletben részletezettek 
szerint állapítja meg. 

 
Határid ő:  2023. március 1. 
Felelős:   Polics József polgármester 

 
 
 

1. számú melléklet 
 

Nyersanyagnorma rendezési javaslat 2023. 03. 01.-től 
 

NORMÁL 
 JAVASOLT 
Nyersanyag 

bruttó  

 TÉRÍTÉSI DÍJ 
100 %  

 BRUTTÓ  

Intézmény Étkezések  forint/adag   forint/adag  

Bölcsőde 

reggeli 
              
170,0     

170 

tízórai 
              
120,0     

120 

ebéd 
              
430,0     

430 

uzsonna 
              
170,0 

170 

összesen               
890,0     890 

Óvoda 

tízórai 
              
190,0    

190 

ebéd 
              
465,0     

465 

uzsonna 
              
190,0     

190 

összesen               
845,0     845 

nevelői ebéd      720 

Ált. Iskola 
7-10 év 

tízórai 
              
205,0     

205 

ebéd 
              
640,0     

640 

uzsonna 
              
205,0     

205 

összesen               
1050,0     1050 

Ált. Iskola 
11-14 év 

tízórai 
              
205,0     

205 

ebéd 
              
710,0     

710 

uzsonna 
              
205,0     

205 

összesen               
1120,0     1120 

nevelői ebéd      1075 

Szakközépi., 
Gimnázium, 
Szakiskola és 

Kollégium 

reggeli 
              
340,0     

340 

ebéd   A 
              
710,0     

710 

ebéd   B 
              
840,0     

840 

vacsora 
              
480,0     

480 

összesen   A            1 530 



1 530,0     

összesen   B            
1 660,0     1 660 

nevelői ebéd   A   1075 

nevelői ebéd   B   1205 

EGYMI 
Óvoda 

reggeli 
              
215,0     

215 

tízórai 
              
190,0     

190 

ebéd 
              
465,0     

465 

uzsonna 
              
190,0     

190 

vacsora 
              
355,0     

355 

összesen            
1 415,0     

1 415 

EGYMI 
Ált. Iskola 

7-10 év 

reggeli 
              
340,0     

340 

tízórai 
              
205,0     

205 

ebéd 
              
640,0     

640 

uzsonna 
              
205,0     

205 

vacsora 
              
470,0     

470 

összesen            
1 860,0  1 860 

EGYMI 
Ált. Iskola 
11-14 év 

reggeli 
              
340,0     

340 

tízórai 
              
205,0     

205 

ebéd 
              
710,0     

710 

uzsonna 
              
205,0     

205 

vacsora 
              
470,0     

470 

összesen            
1 930,0     1 930 

EGYMI 
Szakiskola 

reggeli 
              
340,0     

340 

tízórai 
              
205,0     

205 

ebéd    
              
710,0     

710 

uzsonna 
              
205,0     

205 

vacsora 
              
480,0     

480 

összesen   A            
1 940,0     1 940 

nevelői ebéd   A   1075 

 
 

DIÉTÁS 
 JAVASOLT 
Nyersanyag 

bruttó  

 TÉRÍTÉSI DÍJ 
100 %  

 BRUTTÓ  

Intézmény Étkezések  forint/adag   forint/adag  

Bölcsőde 
reggeli 

              
215,0     

215 

tízórai 
              
155,0     

155 



ebéd 
              
565,0     

565 

uzsonna 
              
215,0     

215 

összesen               1 
150,0     1 150 

Óvoda 

tízórai 
              
245,0     

245 

ebéd 
              
600,0     

600 

uzsonna 
              
245,0     

245 

összesen               1 
090,0     

1 090 

nevelői ebéd   975 

Ált. Iskola 
7-10 év 

tízórai 
              
265,0     

265 

ebéd 
              
810,0     

810 

uzsonna 
              
265,0     

265 

összesen            1 
340,0     1 340 

Ált. Iskola 
11-14 év 

tízórai 
              
265,0     

265 

ebéd 
              
920,0     

920 

uzsonna 
              
265,0     

265 

összesen            
1 450,0     1 450 

nevelői ebéd   1 390 

Szakközépi., 
Gimnázium, 
Szakiskola és 

Kollégium 

reggeli 
              
450,0     

450 

ebéd 
              
920,0     

920 

vacsora 
              
625,0     

625 

összesen            
1 995,0     

1 995 

nevelői ebéd   1 390 

EGYMI 
Óvoda 

reggeli 
              
280,0     

280 

tízórai 
              
245,0     

245 

ebéd 
              
600,0     

600 

uzsonna 
              
245,0     

245 

vacsora 
              
460,0     

460 

összesen            
1 830,0     1 830 

EGYMI 
Ált. Iskola 

7-10 év 

reggeli 
              
450,0     

450 

tízórai 
              
265,0     

265 

ebéd 
              
810,0     

810 

uzsonna 
              
265,0     

265 

vacsora 
              
600,0     

600 

összesen            2 
390,0     2 390 

EGYMI 
Ált. Iskola 

reggeli 
              
450,0     

450 



11-14 év 
tízórai 

              
265,0     

265 

ebéd 
              
920,0    

920 

uzsonna 
              
265,0     

265 

vacsora 
              
600,0     

600 

összesen            
2 500,0     2 500 

EGYMI 
Szakiskola 

reggeli 
              
450,0     

450 

tízórai 
              
275,0     

275 

ebéd 
              
920,0     

920 

uzsonna 
              
275,0     

275 

vacsora 
              
625,0     

625 

összesen            
2 545,0     2 545 

nevelői ebéd   1 390 

 
 
 
 
 

2. számú melléklet 
 

Javaslat a szociális ellátások intézményi térítési díjának és személyi térítési díjának módosítására 
2023. 03. 01.-től 

 
1. Szociális étkeztetésnél 

 Intézményi térítési díj 

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

1.665,- Ft/fő/nap 

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

1.605,- 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 260,- Ft/nap 220,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750, Ft jövedelem között 320,- Ft/nap 280,- Ft/nap 
42.751,- Ft - 71.250,- Ft jövedelem között 380,- Ft/nap 340,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között 480,- Ft/nap 440,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft jövedelem között 630,- Ft/nap 580,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft jövedelem között 730,- Ft/nap 680,- Ft/nap 
156.751,-Ft - 181.000,- Ft jövedelem között 770, -Ft/nap 730, -Ft/nap 
181.001,- Ft jövedelem fölött 830, -Ft/nap 780, -Ft/nap 



 
 
 
 
2.   Nappali ellátásnál 
 
 Intézményi térítési díj 
2.1 Nappali ellátás 3.195,- Ft/fő/nap 
2.2 Demens ellátás étkezés nélkül 6.105,- Ft/fő/nap 
2.3 Demens ellátás étkezéssel 7.710,- Ft/fő/nap 
 
2.4. Személyi térítési díj idősek nappali- és demens betegek ellátása esetén:  
2.4.1 Személyi térítési díj idősek nappali – és demensek nappali ellátása esetén  
(csak tartózkodók), amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 90,- Ft/nap 
70.001,- Ft - 85.000,- Ft jövedelem között                                                       120,- Ft/nap 
85.001,- Ft -  100.000,- Ft jövedelem között 210,- Ft/nap 
100.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között                                              240,- Ft/nap 
135.001,- Ft -  150.000,- Ft jövedelem között                                              270,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              300,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              330,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             350,- 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 260,- Ft/nap 
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                       360,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 480,- Ft/nap 
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között                                              610,- Ft/nap 
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              690,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              820,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              880,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             1400,- Ft/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  
 

 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási önköltség 

3.1.  Hajléktalanok ellátása 
5.365,- Ft/fő/nap 
160.950,- 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 
2.605,- Ft/fő/óra, ebből: 

•  Szociális segítés: 250,- Ft/fő/óra 
• Személyes gondozás: 2.355,- 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 150,- Ft/óra 120,- Ft/óra 

56.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között 190,- Ft/óra 160,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft jövedelem között 260,- Ft/óra 230,- Ft/óra 

105.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között 300,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelem között 390,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között 520,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

170.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között 670,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

185.001,- Ft jövedelem felett 730,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 400,- 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 400,- 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 2023. 03. 01.-től 
 
 

1. Bölcsődei gondozási díj 
 

1.1. Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége bruttó: 8.570,-Ft/fő/nap 
 

1.2. 1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja bruttó: 2.045,-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: 1.920, Ft 
 

2.2. 1 napra jutó gyermek étkeztetés intézményi térítési díja:   
Normál 100%-os étkeztetés esetén: bruttó 890,-Ft/nap 
Diétás 100%-os étkeztetés esetén: bruttó 1.150,-Ft/nap 

 
 
 
Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 
igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 
(II. 20.) 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) bekezdésében, 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.) és 3/2012. (II. 
7.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, a 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 a települési támogatásokról, valamint a szociális 
és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
Rendelet) 6. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba. 
 
Komló, 2023. február 22. 
 
 
 

Polics József dr. Vaskó Ernő 
polgármester címzetes főjegyző 

  



1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 

„6. melléklet 
1. Szociális étkeztetésnél 

 Intézményi térítési díj 

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

1.665,- Ft/fő/nap 

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

1.605,- 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 260,- Ft/nap 220,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750, Ft jövedelem között 320,- Ft/nap 280,- Ft/nap 
42.751,- Ft - 71.250,- Ft jövedelem között 380,- Ft/nap 340,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft jövedelem között 480,- Ft/nap 440,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft jövedelem között 630,- Ft/nap 580,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft jövedelem között 730,- Ft/nap 680,- Ft/nap 
156.751,-Ft - 181.000,- Ft jövedelem között 770, -Ft/nap 730, -Ft/nap 
181.001,- Ft jövedelem fölött 830, -Ft/nap 780, -Ft/nap 
 
2.   Nappali ellátásnál 
 
 Intézményi térítési díj 
2.1 Nappali ellátás 3.195,- Ft/fő/nap 
2.2 Demens ellátás étkezés nélkül 6.105,- Ft/fő/nap 
2.3 Demens ellátás étkezéssel 7.710,- Ft/fő/nap 
 
2.4. Személyi térítési díj idősek nappali- és demens betegek ellátása esetén:  
 
2.4.1 Személyi térítési díj idősek nappali – és demensek nappali ellátása esetén  
(csak tartózkodók), amennyiben az ellátott havi jövedelme: 
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot 90,- Ft/nap 
70.001,- Ft - 85.000,- Ft jövedelem között                                                       120,- Ft/nap 
85.001,- Ft -  100.000,- Ft jövedelem között 210,- Ft/nap 
100.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között                                              240,- Ft/nap 
135.001,- Ft -  150.000,- Ft jövedelem között                                              270,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              300,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              330,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             350,- 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 260,- Ft/nap 
70.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                       360,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelem között 480,- Ft/nap 
100.001,- Ft – 135.000,- Ft jövedelem között                                              610,- Ft/nap 
135.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              690,- Ft/nap 
150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között                                              820,- Ft/nap 
171.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között                                              880,- Ft/nap 
185.001,- Ft jövedelem fölött                                             1400,- Ft/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  
 

 Intézményi térítési díj /Szolgáltatási önköltség 

3.1.  Hajléktalanok ellátása 
5.365,- Ft/fő/nap 
160.950,- 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 
2.605,- Ft/fő/óra, ebből: 

•  Szociális segítés: 250,- Ft/fő/óra 
• Személyes gondozás: 2.355,- 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 150,- Ft/óra 120,- Ft/óra 



56.001,- Ft - 75.000,- Ft jövedelem között 190,- Ft/óra 160,- Ft/óra 

75.001,- Ft - 105.000,- Ft jövedelem között 260,- Ft/óra 230,- Ft/óra 

105.001,- Ft - 135.000,- Ft jövedelem között 300,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

135.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelem között 390,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

150.001,- Ft - 170.000,- Ft jövedelem között 520,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

170.001,- Ft - 185.000,- Ft jövedelem között 670,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

185.001,- Ft jövedelem felett 730,- Ft/óra 250,- Ft/óra 

 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  

5.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 400,- 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 400,- 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.” 
 
  



2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet 
 

1. Bölcsődei gondozási díj 
 

1.1.Bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége bruttó: 8.570,-Ft/fő/nap 
 

1.2.1 napra jutó bölcsődei gondozás intézményi térítési díja bruttó: 2.045,-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: 1.920, Ft 
 

2.2.1 napra jutó gyermek étkeztetés intézményi térítési díja:   
Normál 100%-os étkeztetés esetén: bruttó 890,-Ft/nap 
Diétás 100%-os étkeztetés esetén: bruttó 1.150,-Ft/nap” 

  



3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 

„8. melléklet 
 
A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium kivételével Komló közigagatási területén lévő önkormányzati és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő köznevelési intézményekben 
fizetendő téritési díjak 
 

Ellátási formák: Alap nyersanyag 
norma  

(Ft/fő/nap)  

Diétás nyersanyag 
norma  

(Ft/fő/nap)  
Ellátási formák   

Óvoda   

Tízórai 190 245 
Ebéd 465 600 

Uzsonna 190 245 
Általános Iskola (1-4. évfolyam)   

Tízórai 205 265 
Ebéd 640 810 

Uzsonna 205 265 
Általános iskola (5-8. évfolyam)   

Tízórai 205 265 
Ebéd 710 920 

Uzsonna 205 265 
Középfokú intézmények   

Reggeli 340 450 
Ebéd A 710 920 
Ebéd B 840 - 
Vacsora 480 625 

 
Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium köznevelési intézményben fizetendő téritési díjak 
 

Ellátási formák: Alap nyersanyag 
norma  

(Ft/fő/nap) 

Diétás nyersanyag 
norma  

(Ft/fő/nap) 
Óvoda   

Reggeli 215 280 
Tízórai 190 245 
Ebéd 465 600 

Uzsonna 190 245 
Vacsora 355 460 

Általános iskola (1-4. évfolyam)   
Reggeli 340 450 
Tízórai 205 265 
Ebéd 640 810 

Uzsonna 205 265 
Vacsora 470 600 

Általános iskola (5-8 évfolyam)   
Reggeli 340 450 
Tízórai 205 265 
Ebéd 710 920 

Uzsonna 205 265 
Vacsora 470 600 

Szakiskola   
Reggeli 340 450 
Tízórai 205 275 
Ebéd  710 920 

Uzsonna 205 275 
Vacsora 480 625 

 
Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.” 
 
 

5. sz. napirend 
 
A Komlói Bányásznapok 2023. évi megrendezését érintő változások  
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Köszöntöm Hunyadi Barbarát és Béni Gábor vállalkozókat, illetve Aranyos László 
intézményvezető urat. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság valamint a Humán bizottság nem 
tárgyalta, levette a napirendről. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság a jegyárak 
meghatározásának mellőzésével és azzal a kiegészítéssel, hogy a 14 év alattiak ingyen vehetnek részt 
a rendezvényeken elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény? Dr. Barbarics Ildikót illeti a szó. 
 
Dr. Barbarics Ildikó : Köszönöm a szót polgármester úr. Ugye a frakció még az ülést megelőzően is 
próbálta egyeztetni a megadott árakkal kapcsolatban, és egyúttal kérdésem is lenne. Árak nélkül, 
vagy azokkal az árakkal jött a testület elé? Azért próbáltunk Béni Gáborral egyeztetni, mert 
alapvetően mi azt gondoljuk, hogy azt kellene elérni, hogy a komlóiak számára ez a rendezvény 
ingyenes maradjon. Tettünk egy ajánlatot, egy köztes lehetőségről a komlóiak számára a péntek, 
szombati napot illetően az 1000 Ft-ról, még ezt is alapvetően fogcsikorgatva, azt hangsúlyozva, hogy 
alapvetően mi az ingyenes részvételt támogatnánk. Hát ebben úgy hallottam, hogy a bizottságon sem 
sikerült megállapodásra jutni. Igazándiból, amit én sajnáltam és képviselőtársaim is, hogy a 



programot mi nem kaptuk meg, ezt alpolgármester úr kapta meg, és tőle került át hozzánk. A program 
az nem került ki a képviselők részére, és gyakorlatilag viszonylag későn szereztünk erről tudomást, és 
azt gondolom, hogy a a korábbihoz, tehát az ingyenes verzióhoz képest ez egy igen jelentős változás 
nem vitatva, hogy a programban különösen a szombati este fellépői ismertebbek, közkedveltek és 
határozzák meg az árat. Mi szerettünk volna pont a nagy ugrás és a változás miatt adott esetben egy 
alternatívát, hogy ha nem ez van, azért ugye ha nézzük az árakat, akkor van egy alap és van valami 
magasabb, amiről mi most beszélünk, de azt gondolom, hogy közte is vannak lehetőségek, ezekről 
nem igazán volt módunk beszélni, mert hogy nem kaptunk erre vonatkozóan ár ajánlatot. Igazándiból 
azontúl frakcióvélemény vagy akár kérdésként is felmerülhet úgy emlékszem, hogy ennek nem 
néztem azért pontosan utána, de tavaly, amikor itt a hosszabbításról beszéltünk, akkor az is felmerült, 
hogyha csomagba van a dolog, akkor azért az árban kedvezőbb is lehet, pont az a lényeg, hogy a az ár 
tárgyalásoknál és a fellépők tárgyalásánál ez számít. Most miután ilyen hatalmas változás van az 
előzőhöz képest nyugodtan mondhatom, hogy ezt az előnyt nem igazán érzem, hogy élveznének. 
Erről majd gondolom biztos kapunk valami tájékoztatást különösen úgy, hogy ugyan beszéltünk Béni 
Gáborral arról, hogy mondjuk egy Villányi napokat miért nem lehet lezárni, vagy hogy például 
Siklóson, pont az idei év, tehát ha csomagba rendezzük és több minden tárgyalás van, de ott lehet 
ingyenesen. Nem igazán értjük, hogy akkor, mi fizetjük meg a többletet vagy miért van az, hogy 
pusztán azért, mert itt a terület jobban körbe határolódik és ez eredményezte vagy mi az oka a 
fizetőssé válásnak illetve annak, hogy hát itt a komlóiak szempontjából még egy kedvezőbb feltételt 
sem tudtunk kiharcolni a beszélgetés során? Ebből adódóan azt gondolom, egyértelmű, hogy mi azért 
ezt egy nagyon nagy ugrásnak és változásnak látjuk, ezt így nem tudjuk támogatni, illetve szerettünk 
volna egy olcsóbb alternatívát, hogy mi az alternatíva, mert azt gondolom, ilyenek lennie kell az itt 
látott siklósi városnapokon is rengeteg más fellépő van, szerintem talán nem üti meg azt az értéket, 
vagy ha igen nyilván én nem értek hozzá ebben nem is akarok vagy van, ami meg is haladja lehet, de 
hogy ingyenes, ez teljesen biztos. Siklós nem annyira kis település talán ott is számítana és azt 
gondolom, hogy ezt így nagyon nehéz a komlói lakosoknak megmagyarázni, hogy mi ez a hatalmas 
változás, ami őket is érinti. Köszönöm. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Más frakcióvéleményt nem látok. Kérdés van-e, hozzászólás igény? 
Akkor megkérem Béni Gábor vállakozót, hogy a KÖT frakció által feltett kérdésekre adjon választ. 
Köszönöm szépen. 
 
Béni Gábor: Én köszönöm szépen a meghívást. Tegnap egy maratoni bizottsági ülésen túl vagyunk, 
azt hiszem elég sok kérdést érintettünk. A siklósi feltevésre annyit tudnék válaszolni, hogy a siklósi 
program két részből áll, két rendezvényről beszélünk. Van egyszer az ún. Városnap, ami tavasszal 
kerül megrendezésre vagy 100%-ban önkormányzati finanszírozásból valósul meg, olyan 25-26 
millió forintos költségvetése lesz az idei évnek, amit teljes mértékben az önkormányzat a 
költségvetéséből finanszíroz. Továbbá van a Várfesztivál, ami pedig belépőjegyes, és ott a siklósiak 
is ugyanúgy belépőjegyet fizetnek, és idei évben nem is kapnak semmiféle megkülönböztetett 
bánásmódot. Tavalyi évben volt nekik kedvezményes jegyük, idei évtől pedig polgármester úr úgy 
döntött, illetve a testület, hogy ez megszűnik. Két rendezvény lesz, az egyik az teljesen ingyenes lesz, 
amit az önkormányzat finanszíroz, a másik pedig fizetős lesz mindenki számára. Mindkét rendezvény 
egyébként két napos összeállításban kerül megvalósításra. Várom esetleg a további kérdéseket.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Olcsóbb alternatíva van? 
 
Béni Gábor: Ugye, Komlón 5 éve dolgozunk együtt, a beszámolók tanúsága szerint eddig mindenki 
megelégedésére. Hála Istennek 100%-osan elfogadta mindig a testület a beszámolóinkat. Úgy 
gondolom, hogy már abból a kategóriából, akikkel számolni lehet, hogy nevet tudunk hozni, azok 
közül már nagyjából mindenki volt itt. Minden évben próbálunk olyan előadókat hozni, akik nem 
voltak még. Egy gondolat az előzőhöz. a csomag. Majkát konkrétan tavaly mi már lekötöttük 
Komlóra, hogy el tudjon jönni, mi 3 helyre kértünk Majkától időpontot erre az évre. Egyedül Komlót 
tudtuk keresztül vinni, mert a komlói vállalkozók tavalyi évben megkerestek minket, hogy ők 
szeretnék, hogyha Majka ebben az évben fellépne Komlón. Természetesen, amikor ez az egész még 



szóba került, akkor nem tudtuk, hogy ekkora válság, meg infláció fogja megnehezíteni a dolgunkat. 
Mi, akkor lekötöttünk egyébként egy siklósi időpontot is, egy villányi időpontot is, de sajnos a másik 
kettőt nem tudták garantálni, ezért jövő évre kötöttük meg. Az a baj, hogy ezeknek az alkategóriás 
fellépőknek nem az, hogy adnak kedvezményt, hanem az, hogy eljönnek.  Tehát van egy szuper 
menedzselt produkció, aki szintén visz 4-5 nagy előadót, idén 6 produkciót kötöttünk le, náluk és 
mondtam én legalább valamit adjanak. Azt mondja az az én előnyöm, hogy én megmondom, hogy 
akkor ezeket a napokat kérjük és akkor minket részesítenek előnyben. Tehát sajnos most ezen a 
piacon egy kicsit ilyen a farok csóválja a kutyát szituáció van. Nekünk sem tetszik ez, de sajnos most 
ebből kell főzni, ami van.  
 
 
Polics József: Én úgy gondolom, arra nem kap nem kaptunk választ, hogy az olcsóbb kategória, vagy 
a komlói ingyenesség az megvalósítható, nem valósítható meg? Mi egyeztettünk már egy csomót, de 
ide szeretném hallani a mikrofonba is. Köszönöm.  
 
Béni Gábor: Igazából nem nagyon tudjuk megvalósítani, mert azt mondom, hogy egy Hooligans, 
tehát ebben a kategóriában egy Kowalsky az, ami még azt mondom, hogy tehát nem a Nótár Mary-ről 
beszélünk vagy a Lagzi Lajcsiról, akkor ebbe a kategóriában, ez a kategória az a 4-6.000.000 forint 
közötti árazás. Plusz ugyanúgy a színpadtechnika ugyanúgy kell nekik, amit ugyanúgy le kell bérelni. 
Pont bizottsági ülésen mondtam, amikor elkezdtük a rendezvények szervezését itt 5 évvel ezelőtt, 
akkor 2.000.000 forintért kaptunk komplett színpadtechnikát. Most 8-10.000.000 forintnál tartunk és 
akkor még nem 1 Majka- szintű színpad technikáról beszélünk, tehát annyira elszálltak az árak, a 
költségek, hogy egyszerűen csak kapkodjuk a fejünket, és ezeket a költségeket meg nem lehet mind 
áthárítani sajnos a vállalkozókra. Tehát nem lehet több pénzt elkérni az árusoktól, a kézművesektől, a 
kereskedőktől, nem lehet több pénzt elkérni a vuslitól. Ők sem fogják tudni ezt finanszírozni, ők se 
fogják tudni ezt beépíteni az árba. Be tudják, csak akkor meg nem lesz fizetőképes kereslet.  
 
Jégl Zoltán: Ők kérték a Majkát, nem? 
 
Béni Gábor: Igen, de én úgy gondolom, hogy azért Komló városának az elmúlt 5 évben amit 
felépítettünk itt a Bányász Napokkal kapcsolatban, egy olyan magas szintű fesztivált, magas szintű 
rendezvényt hoztunk létre, hogy én ezt nem csak úgy gondolom, ez csak a vállalkozóknak volt jó, 
hanem egész Komlónak jó volt, az egész komlói turisztikának jó volt. Hiszen azért bárhová 
elmegyünk Komlóról és említjük a Komlói Bányásznapokat, akkor biztos vagyok benne, hogy 10 
emberből 8 járt valamelyik rendezvényen és pozitív élménnyel távozott.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Tehát eddig mit tettünk? 2-3 napon át - mert volt, amikor 
csütörtökön kezdtünk, eléggé jellemző volt az elmúlt időszakban -, most 2 napon át fesztivál 3. nap, 
ami a vasárnapra esik a Bányásznap, a javaslat szerint ez ingyenes. Ahhoz, hogy ezt a színvonalat 
tudjuk tartani az egyeztetések és az alkudozások eredménye „csak” annyiban változott, hogy a 
pénteki nap 1000,-Ft-os komlói belépő a vidékiek változatlansága mellett, illetve a szombati napon 
2000,-Ft-os belépő a komlóiaknak, és a vasárnap ingyenes, továbbá a 14 év alattiaknak, ahogy a 
bizottsági ülésen is elhangzott a javaslatban az ő részükre pedig ingyenes mindhárom napon át a 
rendezvény. Tehát ez a határozati javaslat.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen és 5 
nem  szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

16/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

A Komlói Bányásznapok 2023. évi megrendezését érintő változások 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Bizottság 



állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta „a Komlói Bányásznapok 2023. évi megrendezését 
érintő változások” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület megismerte a Béni Gábor egyéni vállalkozó (7773 Villány Baross G. utca 17., 

továbbiakban: Vállalkozó) által Komló Város Önkormányzathoz benyújtott, a 2023. évi Komlói 
Bányásznapok (a továbbiakban: Bányásznapok) - részbeni - belépőjegyes látogatásának bevezetésére 
tett javaslatát, amellyel egyetért, azt jóváhagyja. 
Tekintettel arra, hogy a rendezvény ingyenes, vagy fizetős látogathatóságára a hatályos szerződés nem 
tartalmaz rendelkezést, így annak részbeni belépőjegyessé tétele sem indokol szerződés-módosítást. 

 
2.  A Képviselő-testület az 1. pontra tekintettel rögzíti, hogy a 2023. évi Komlói Bányásznapok a pénteki 

és szombati napján az Eszperantó tér színpad előtti részére (parkoló) csak jeggyel lehet belépni, 
amelynek összege:  

- pénteken 3.000,- Forint, komlói lakcímmel rendelkezők részére 1.000,- Forint; 
- a szombati napon 4.500,- Forint, komlói lakcímmel rendelkezőknek 2.000,- Forint. 

Szombaton a kulturális folklór és nemzetiségi műsorok ingyen látogathatók, vasárnap pedig 
mindenki számára ingyenesen látogatható a rendezvény. 

 
A 14 éven aluliak a rendezvényt annak teljes ideje alatt ingyen látogathatják. 

 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a belépőjegyből származó bevétel a Vállalkozó saját bevételét képezi.  
 

3. A Képviselő-testület az újabb szerződéskötésre irányuló kérelem tárgyában az áprilisi rendes 
képviselő-testületi ülésen dönt. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos előkészítő 
tárgyalások lebonyolítására. 

   
Felelős:  Polics József polgármester 
Határid ő:  2023. áprilisi rendes testületi ülés 

 
 

6. sz. napirend 
 
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Két bizottság tárgyalta, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Humán 
bizottság és mindkét bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete 

A lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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



1. § 

A Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az első lakásvásárlás és a CSOK-hoz kapcsolódó használt lakás vásárlás akkor támogatható, ha a 
kérelmező és a vele együtt költözők egy főre jutó havi jövedelme legalább 67.000 Ft, és legfeljebb 161.000 
Ft.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2023. február 22. 

 
 
 
      dr. Vaskó Ernő             Polics József   
     címzetes főjegyző           polgármester 

 
 
 
 

7. sz. napirend 
 
A településkép védelméről szóló 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítása egyeztetési 
eljárásának megindítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ezt az előterjesztést is két bizottság tárgyalta, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság, továbbá a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, mindkettő elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

17/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

A településkép védelméről szóló 3/2021. (I. 28) önkormányzati rendelet módosítása egyeztetési 
eljárásának megindítása 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta a településkép védelméről szóló 3/2021. (I.28.) önkormányzati 
rendelet tervezett módosítását, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület módosítani kívánja a településkép védelméről szóló 3/2021. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletet az 1. számú melléklet szerinti módosító rendelet-tervezet alapján. 
 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítást a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70/A. 
§-a szerinti eljárás keretében kell lefolytatni. 
 



 
3. A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a rendeletmódosítással kapcsolatban az 

Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerben (E-TÉR) indítsa meg az egyeztetési eljárás 
véleményezési szakaszát.   
 
Határid ő:  2023. március 7. 
Felelős: Kersity Antal főépítész 

 
  
 

8. sz. napirend 
 
Komló város 2023. évi tervezett rendezvény-naptára 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Aranyos László intézményvezető urat. A Humán bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolja, azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontja 
egészüljön ki az alábbi utolsó mondatrésszel: egyben megköszöni az előző éves munkájukat a 
Közösségek Háza Színház és Simon Andrásné marketing ügyintézőnek.  
Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény? Jégl Zoltánt illeti a szó. 
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót tisztelt Polgármester Úr! Ugye minden évben találkozunk ezzel a 
napirenddel, és amikor tárgyaljuk már az év egy részének a programja le is zajlott. Nagy biztonsággal 
tartalmazza azokat a rendezvényeket, amik azért minden évben visszatérő rendezvények. Van 
egynéhány olyan, ami nem régóta rendezvényünk vagy akár ebben az évben városi rendezvény, de új. 
Ugye tavalyi év is egy különleges volt, mert nagyon sok rendezvényünk volt, volt közte új is, ugye a 
Kodály 50, idén is van ilyen. A Május 1-je, a Nemzetiségi Nap, amikor tavaly a német 30 éves 
kapcsolatot ünnepeltük.  Idén az Eragny-kapcsolatot ünnepeljük. Ezek új elemek, hogy itt történik 
meg ennek a kapcsolat évfordulónak a megünneplése. Lesz május 20-án egy Humanitárius 
Települések Találkozója, ami szintén egy ilyen új elem, és talán még újnak mondható, tavaly volt 
először, hogy a város közösen a Német Nemzetiségi Önkormányzattal a Komló Fesztet, egyben az 
Idősek Napját ünnepelte, az idén ebben az évben is úgy lesz. Tehát a régiek mellett azért vannak és 
lesznek új rendezvények is. Itt most 116 rendezvényt tartalmaz a melléklet, dehát ennél minden 
bizonnyal több lesz, hiszen vannak még civil egyesületek, akik pályázat eredményességre várva 
tették függővé rendezvényeiket, vannak intézmények, akik még nem jeleztek vissza van, ahol még 
folyik a beruházás, az átalakítása az intézménynek, és nem biztos még a program időpont. Tehát 
ahogy a 3.) számú napirendben polgármester urat bízzuk meg azzal, hogy a városi honlapon ezt 
jelenítse meg, ugye abban arra hívom a figyelmet még fel, hogy ugye ez változhat, akár időpont, 
rendezvényhelyszín és a már említett körülmények miatt még ugye újak is jöhetnek be, tehát ezt 
folyamatosan frissül és kezelés alatt áll ezen a honlapon a program. Köszönöm szépen. 
 
Polics József: Köszönöm szépen.  
 
További kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Humán bizottság módosításával együtt, 
melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 
 
 
 
 



 
18/2023. (II. 22.) sz. határozat 

 
Komló város 2023. évi tervezett rendezvény-naptára 

 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán Bizottság véleményének 
figyelembevételével – a Komló város 2023. évi rendezvény-naptáráról szóló előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület Komló város 2023. évi rendezvénytervét és az abban szereplő programok 
megrendezését az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület a 2023. évi városi nagyrendezvények szervezési felelőseként Aranyos Lászlót 

a Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetőjét jelöli ki, azok 
koordinálásával pedig Simon Andrásné marketing-ügyintézőt bízza meg, egyben megköszöni előző 
éves munkájukat. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény-naptár városi honlapon történő 
megjelenéséről gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2023. február 28. 
Felelős: Polics József polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet 

  
 

PROGRAM 
MEGNEVEZÉSE 

PROGRAM JELLEGE : HELY/Helyszín 
 

SZERVEZŐ INTÉZMÉNY 
NEVE CÍME, TEL.SZÁMA, 

E-mail, Honlap címe 
Január 18. 

15 óra 
 

Koszorúzás az 
elhurcoltak 

emléktáblájánál 
 

megemlékezés 
koszorúzással 

Komló, Templom tér 4. 
Nemzetiségek Háza 

Komló Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata 

Rónáné Lusztig Ágnes 
70/424-7438 

ronanelagnes@gmail.com 
 

Január 27. 17 óra  
 

Szalagavató  

A végzős 12. évfolyamos 
tanulók szalagavató 

ünnepélye a  

BMSZC Komlói Szakképző 
Iskola ebédlőjében( Komló 

Vájáriskola u.1.) 

BMSZC Komlói Technikum 
7300 Komló Alkotmány u.2. 
Telefon: 72/482-261/107 
 E-mail: 
titkarszakgimn@pszckomlo.hu 

www.szckomlo.hu 
Február 4. XII. Komlói Nemzetközi 

Kolbásztöltő Fesztivál 
Közösségek 

gasztronómiaitalálkozása, 
vetélkedése 

Komló, Városi Sportközpont, 
Eszperantó tér 

Komló Város Önkormányzat, 
Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

(Szervező bizottság) 
Február 07. TÚRA AZ 

EGÉSZSÉGÜNKÉRT! 
Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
Február 12. Horzsa Sándor Emléktúra 

és  “Bakancs és 
fánkszaggató” túra 

Mozgás a szabadban, és 
emlékezés. 

Mecsek - Vörösfenyő 
kulcsosház 

Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ 

Február 17. Örökségünk – délutáni 
diskurzus 

Vetítéses előadás Komló, Közösségek Háza Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ 

Február 28. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ 

Március  02. Városi szavaló verseny gyermekprogram Felsőszilvási Ált.Isk. fszilvas.titkar@gmail.com 
Március 02. SZÉP MAGYAR 

BESZÉD verseny 
Baranya megyei forduló 

 

Az országos Kazinczy 
SZÉP MAGYAR 

BESZÉD verseny Baranya 
megyei fordulója 

BMSZC Komlói 
Technikuma 
7300 Komló 

Alkotmány u.2. 

BMSZC Komlói Technikuma 
7300 Komló Alkotmány u.2. 
Telefon: 72/482-261/107 
 E-mail: 
titkarszakgimn@pszckomlo.hu 



(középiskolásoknak: 
gimnáziumi és 

szakgimnázium és 
szakképző iskolai 

kategóriában) 

www.szckomlo.hu 

Március 05. 

 

Március 07. 

Március 12. 

Lafferton Henrik 
Emléktúra 

 

Túra az egészségünkért! 

Tavaszi túra  
Apróságoknak 

Mozgás a szabadban, és 
emlékezés. 

Mozgás a szabadban 

 

Mozgás és játék a 
szabadban 

Mecsek - Vörösfenyő 
kulcsosház 

Mecsek 

 

Mecsek 

Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ „ 

„ 

 

„ 

Március 06-10.  
 

„Pénz7” 

„Pénz7” pénzügyi 
vállalkozói témahét a 
Komlói Technikum 

szervezésében 
középiskolás és általános 

iskolai osztályoknak 

BMSZC Komlói 
Technikuma 
7300 Komló 

Alkotmány u.2. és az 
általános iskolák 

osztálytermei  

BMSZC Komlói Technikuma 
7300 Komló Alkotmány u.2. 
Telefon: 72/482-261/107 
 E-mail: 
titkarszakgimn@pszckomlo.hu 

www.szckomlo.hu 

Március 8. Nőnap Köszöntés Komló, Nemzetiségek Háza Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület ( Szarka 
Elemér, Bogdán László, Kocsis 

Ferenc, Mohácsi Ervin ) 
Komló Város Horvát  

Nemzetiségi Önkormányzata,  
Komlói Polgárőr Egyesület 

 
Március 8. Nőnap Köszöntés Hotel Béke Bielik terem Tisztelet Komlónak Egyesület 

Jégl Zoltán elnök 
30/530-6870 

 
 

Március 15. 
 

Március 15. - 
Megemlékezés 

 
Ünnepség 

 
Komló, szoborpark 

K. V. Ö. Közösségek Háza és 
Színház Művelődési Központ 

7300 Komló 48-as tér 1.  



72/482-196 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu 

https://kozossegekhaza.khszinhaz.h
u 

Március 15. Koszorúzás és 
megemlékezés a a 

Kossuth emlékhelyen 

Ünnepség Komló, Kossuth emlékhely Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület  

(Szarka Elemér, Kult Zoltán)   
Komlói Országjárók Baráti Köre   

Március 17. Örökségünk – délutáni 
diskurzus 

Vetítéses előadás Komló, Közösségek Háza Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „  

Március 24. '' Virágos Komló 2022  '' 
városszépítő mozgalom 

értékelése,          
„Virágos Komló 2023 '' 

év indítása 

Szakmai értékelő és 
oklevélátadó találkozás 

Komló, Nemzetiségek Háza Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

(Szarka Elemér, Csík Istvánné, 
Kocsis Ferenc, Bogdán László,  

Kult Zoltán ), 
Magyar Vöröskereszt Komlói 

Szervezete 
Március 28. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ „  
Március 31. Közéleti klub prof. dr. 

Kiss László volt 
alkotmánybíróval 

Ismeretterjesztés 
 

Komló, Nemzetiségek Háza 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

( Szarka Elemér ) 
Április 04. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban. Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ „  
Április 05. Kupakgyűjtő akció 

meghirdetése a város 
óvodái között 

kupakgyűjtés a város óvodái Tisztelet Komlónak Egyesület 
Jégl Zoltán 

30/530-6870 
Április 6. Megemlékezés és 

koszorúzás a Széchenyi  
emlékkőnél 

Kegyeleti megemlékezés Komló, Széchenyi utcai 
körforgalom 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület          

Komlói Országjárók Baráti Köre 
Április 10. Lafferton Henrik 

Emléktúra 
Egészséges mozgás Mecsek, Vörösfenyő 

kulcsosház 
Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
Április 14. Közéleti klub dr. Horváth 

Csaba politológussal 
Ismeretterjesztés Komló, Nemzetiségek Háza Komlói Honismereti és 

Városszépítő Egyesület 



 ( Szarka Elemér ) 
Április 14. Gagarin Kupa sprot/kézilabda kupa 7300 Komló, Bányász u. 1.  

Komló Városi Sportközpont 
7300 Komló, Eszperantó 

tér1. 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin 
Általános Iskolája 

7300 Komló, Bányász u. 1.  
tel.: 06 72 581 276 

e-mail: 
gagarinaltalanosiskola@gmail.com 

honlap: www.gagarin.hu 
 
 

Április 14. Művészeti vetélkedő vetélkedő 7300 Komló, Bányász u. 1.  
 

Kökönyösi Gimnázium Gagarin 
Általános Iskolája 

7300 Komló, Bányász u. 1.  
tel.: 06 72 581 276 

e-mail: 
gagarinaltalanosiskola@gmail.com 

honlap: www.gagarin.hu 
 

Április 17-26. Neckartenzlingeni 
Diákcsere 

nyelvgyakorlat 
Magyarországi 
lebonyolítása 

Komló, Budapest, Pécs, Baja Kenderföld-Somági Általános Iskola 
7300 Komló, Gagarin u. 4. 

Kökönyösi Gimnázium 
7300 Komló, Alkotmány u. 2. 

Április 21. Honismereti nap a 
Gagarin Általános Iskola 

osztályával 

Játékos, ismereteket adó 
nap a fiatalokkal 

Komló,  Hasmányi 
templomrom 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

Gagarin Általános Iskola 
( Bogdán László) 

Április 21. Örökségünk – délutáni 
diskurzus 

Vetítéses előadás Komló, Közösségek Háza Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/  

Április 22.  Városi virágvásár  Ismeretterjesztés, vásárlási 
lehetőség adás, 

városszépítés segítése 

Komló, Rendőrségi parkoló Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület  

(Szarka Elemér,  Kocsis Ferenc) 
Magyar Vöröskereszt Komlói 

Szervezete 
Április 25. Városi német nemz. 

verseny 
gyermekprogram Felsőszilvási Ált.Isk. fszilvas.titkar@gmail.com 



Április 25. Túra az egészségünkért! Egészséges mozgás Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

Április 30. 
 

Májusfa állítás 
 

Hagyományőrzés Komló, Városház tér Komlói Honismereti és  
Városszépítő Egyesület 

( Szarka Elemér, Steinerbrunner 
Győző, Kocsis Ferenc) 

Május 1.  

 

Komló-Eragny-Sur-Oise 
testvérkapcsolat 30 éves 

évfordulója  

jubileumi ünnepség Színház Komló Város Önkormányzat 

Színház 
Május 01. 

14 órakor 

NEMZETISÉGI NAP 

 

fesztivál Városház tér Komló Város Önkormányzata, 
nemzetiségi önkormányzatok,  

 
Május  02. Túra az egészségünkért! Egészséges mozgás Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 

Május 05. 9:30 
óra 

 

Ballagás 

A végzős 12. évfolyamos 
tanulók ballagási 

ünnepélye 

BMSZC Komlói 
Technikuma 
7300 Komló 

Alkotmány u.2. 

BMSZC Komlói Technikuma 
7300 Komló Alkotmány u.2. 
Telefon: 72/482-261/107 
 E-mail: 
titkarszakgimn@pszckomlo.hu 

www.szckomlo.hu 

Május 6. 
10 óra 

 

Ballagás ünnepség Nagy László Gimnázium 
Komló 

Kökönyösi Gimnázium 
7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 

72/482-367 
nagylaszlogimnazium.komlo@gm

ail.com 

Május 10. Tündérkert Területi 
Mesemondó Verseny 

általános iskolák 1-4. 
évfolyamán tanuló 

gyermekek mesemondó 
versenye 

7300 Komló, Templom tér 2. Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Május 12. Baranya megyei 
Zongorista Növendékek 

Találkozója 

találkozó színház Erkel Ferenc Zenei Alapítvány 

Május 18. Montágh Imre kistérségi verseny 7300 Komló, Bányász u. 1.  Kökönyösi Gimnázium Gagarin 



szépkiejtési verseny Általános Iskolája 
7300 Komló, Bányász u. 1.  

tel.: 06 72 581 276 
e-mail: 

gagarinaltalanosiskola@gmail.com 
honlap: www.gagarin.hu 

 
Május 19. Örökségünk –  délutáni 

diskurzus 

Vetítéses előadás Komló,  Közösségek Háza Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/  

Május 20. Humanitárius 
Település Települések 

Találkozója 

találkozó, ünnepség Komlói Színház-és 
Hangversenyterem, 
Közösségek Háza 

Komló Város Önkormányzata 
Simon Andrásné 

30/670-4592 
Közösségek Háza 
Aranyos László 
30/997-5472 

Május 23. Túra az egészségünkért! Egészséges mozgás Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/  

 

Május 28. 

 

Gyermeknap 

 

Gyermekprogram 

 

Komló, 48-as tér 

K. V. Ö. Közösségek Háza és 
Színház Művelődési Központ 

7300 Komló 48-as tér 1.  
72/482-196 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu 
https://kozossegekhaza.khszinhaz.h

u 
Május Moldova Györgyre 

emlékezünk 
megemlékezés Hotel Béke terem Tisztelet Komlónak Egyesület 

Jégl Zoltán 
30/530-6870 

Május Látogatás Kőbányára  szakmai látogatás Kőbánya  Tisztelet Komlónak Egyesület 
Jégl Zoltán 

30/530-6870 



Június 2. 
 
 
 

 
 

Juniális Sikondán Hagyományőrzés, 
vetélkedés, sportolás, 
szabadidő tartalmas 

eltöltése 

Sikondai Pihenőpark Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület ( Szarka 

Elemér, Kocsis Ferenc, Kult Zoltán) 
Komló Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata, Komlói Polgárőr 

Egyesület 
Június 2. 73 éves a komlói 

szervezett természetjárás, 
25 éves a Hétdomb 

Természetbarát Egyesület 

Rajzpályázat, Emlékezés – 
Ünneplés, Turistabál 

 ? Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ 

Június 3. XIII. KOMLÓ ÉS 
KÖRNYÉKE 

BÁNYÁSZAINAK 
TALÁLKOZÓJA  

találkozó,  Altáró, Hotel 
Béke-kerthelyiség 

Komló Város Önkormányzat, 
Komlói Bányász Nyugdíjas 

Szakszervezet, 
Tisztelet Komlónak Egyesület 

Jégl Zoltán 
30/530-6870 

Június 4-  NEMZETI 
ÖSSZETARTOZÁS 

NAPJA 

ünnepi műsor, 
megemlékezés 

Komlói Színház, 48-as tér, 
szoborpark 

Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 
48-as tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu 

Június 4. Eperjesi Ernő Emléktúra 
+ Majális, Civil Találkozó 

Egészséges mozgás,  
emlékezés, találkozó és 

játék 

Mecsek – Vörösfenyő 

kulcsosház 

Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ 

 

Június 04. 

 

Pedagógusnap 

Nemzeti összetartozás 
napja 

 

Ünnepség 

 

Komló, szoborpark 

K. V. Ö. Közösségek Háza és 
Színház Művelődési Központ 

7300 Komló 48-as tér 1.  
72/482-196 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu 
https://kozossegekhaza.khszinhaz.h

u 
Június 06. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 
 

Június 9. 
 

Szakmai kirándulás 
 

Szakmai ismeretszerzés 
 

Várpalota 
Komlói Honismereti és 

Városszépítő Egyesület ügyvezetés 



Várpalotára 
2023.06.14-15. 

 
2023.06.14. 

 
2023.06.15. 

 

Egészségmodul 
 
Egészségnap 
 

Sportnap 

Egészségnap: osztályok 
közötti verseny az 
egészséges életmódról, 
táplálkozásról, 
elsősegélynyújtás. 
 

Sportnap sokféle 
labdajáték, futás, 

asztalitenisz, csocsó, 
darts, sakk, malom és 
kreatív sportágakban 

versenyeznek reggeltől 
estig iskola összes 

tanulója, tanárok, szülők 

BMSZC Komlói 
Technikuma 
7300 Komló 

Alkotmány u.2. 

BMSZC Komlói Technikuma 
7300 Komló Alkotmány u.2. 
Telefon: 72/482-261/107 
 E-mail: 
titkarszakgimn@pszckomlo.hu 

www.szckomlo.hu 

Június  16 – 18. Nyári túratábor 
Apróságoknak 

Mozgás, játék a szabadban Mecsek, Vörösfenyő 
kulcsosház 

Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ 

Június 17. 
10:00 

Ballagás ünnepség Kenderföld-Somági Általános 
Iskola 

Kenderföld-Somági Általános Iskola 
7300 Komló, Gagarin u. 4. 

Június 24. Szent Iván Éj hagyományőrző, 
szabadidős program 

Hotel Béke kerthelyiség Tisztelet Komlónak Egyesület 
Jégl Zoltán 

30/530-6870 
Június 27. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ „  
Július 2. Mecsekfalui Falunap szabadidős program Mecsekfalu, szabadidő park Mecsekfalui Részönkormányzat 

Jégl Zoltán 
30/530-6870 

Július 04 Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ „ 

Július 25. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „  

Augusztus 01. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek  

Augusztus 14 – 20. Csapatépítő Túratábor Előadások, mozgás a 
szabadban 

Balatonmáriafürdő 

Önkormányzati 

Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ „ 



Gyermeküdülő 
Augusztus 20. SZENT ISTVÁN NAP  ünnepi műsor, 

kenyér-szentelés, családi 
programok, műsorok, 

utcabál 

48-as tér Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 
48-as tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

Augusztus 22. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

Augusztus 26. Gesztenye Nap családi rendezvény Gesztenyési Gödör Pálfi László 
30/218-7213 

Augusztus 27. „Jó szerencsét!” Bányász 
Emléknap 

Emlékezés, mozgás Komló, Bányász Emlékhelyek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/  

 

Szeptember első 
hétvégéje 

 

Komlói Bányásznapok 

 

Fesztivál 

 

Eszperantó tér 

K. V. Ö. Közösségek Háza és 
Színház Művelődési Központ 

7300 Komló 48-as tér 1.  
72/482-196 

kozossegekhaza@khszinhaz.hu 
https://kozossegekhaza.khszinhaz.h

u 
Béni Gábor 
30/510-0200 

Szeptember 2. 
 

'' Ízek utcája '' 
 

Gasztronómiai  
hagyományőrzés, 

főzőverseny 
 

Komló, Eszperantó tér 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

(  Szarka Elemér, Bogdán László, 
Kocsis Ferenc, Steinerbrunner 

Győző) 
Szeptember  

Hegyi futóverseny 
általános iskolák 3-8. 
évfolyamán tanuló 

gyermekek futóversenye 

Komló, Dózsa György utca és 
Táncsics Mihály utca 

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Szeptember 5. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

Szeptember 07. 
15.00 órától 

X. Komlói Nemzetközi 
Pálinka Mustra 

-minősítés 
pálinka minősítés 

Hotel Béke-sziget 

Bielik  terme 

Tisztelet Komlónak Egyesület 
Jégl Zoltán, jeze58@gmail.com, 

30/530-6870 
 



Szeptember 10. 

10.00 órától 
X. Komlói Nemzetközi 

Pálinka Mustra 
-eredményhirdetés 

díjkiosztó 
Hotel Béke-sziget 

kerthelyiség 

Tisztelet Komlónak Egyesület 

Jégl Zoltán, 30/530-6870 
jeze58@gmail.com 

 
Szeptember 15. Arborétumi zöld nap Játékos, ismereteket adó 

nap a fiatalokkal 
Arborétum Komlói Honismereti és 

Városszépítő Egyesület 
(Bogdán László) 

Szeptember 15. Örökségünk – délutáni 
diskurzus 

Vetítéses előadás Komló, Közösségek Háza Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/  

Szeptember 16. Lecsófesztivál a civilekkel szabadidős tevékenység Hotel Béke kerthelyiség Tisztelet Komlónak Egyesület 

Jégl Zoltán, 30/530-6870 
jeze58@gmail.com 

Szeptember 17. Őszi túra Apróságoknak! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/  

Szeptember 17. 
10-16 óra 

SLALOM VERSENY autóverseny Bétai út-belvárosi közút 

 
WILD DOGS SLALOM KFT. 

Király Gábor 
20/614-7777 

Szeptember 21. 
 

Megemlékezés és 
koszorúzás a Széchenyi 

emlékkőnél 
 

Kegyeleti megemlékezés 
 

Komló, Széchenyi utcai 
körforgalom 

 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület ( Szarka 

Elemér, Kult Zoltán ) 
Komlói Országjárók Baráti Köre 

Szeptember  22. Európai Mobilitási 
Hét-Autómentes Nap 

sport 
és ügyességi verseny 

Eszperantó tér Komló Város Önkormányzat , 
Sportközpont, civil szervezetek 

 
Október 03. Kupakgyűjtő verseny a 

város általános 
iskoláiban 

környezettudatosság, 
szelektív hulladékgyűjtés 

a város általános iskolái Tisztelet Komlónak Egyesület 
Jégl Zoltán 30/530-6870 

Október 3. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/  

Október 6-8. KASZT – Komlói színházi találkozó Színház, Közösségek Háza, Súgólyuk Egyesület 



Amatőr Színházi 
Találkozó.  

 

48-as tér Fajcsi Ferenc 
30/595-7678 

Október 06. 8 óra Csonka Miklós emléktúra Komlóról Pécsre 
gyalogtúra az iskola 
tanulói és meghívott 
vendégtanulók 
részvételével. 

Ugyanezen a napon a 
9.osztályosaink pécsi 
kulturális kirándulása. 

BMSZC Komlói 
Technikuma 
7300 Komló 

Alkotmány u.2. 

PSZC Komlói Szakgimnáziuma  
7300 Komló Alkotmány u.2. 
Telefon: 72/482-261/107 
 E-mail: 
titkarszakgimn@pszckomlo.hu 

www.kook-szki.hu 

Október 8. Király László Emléktúra Mozgás a szabadban és 
Emlékezés 

Mecsek, Vörösfenyő 
kulcsosház 

Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

 Október 6. 17 óra Aradi Vértanúk  megemlékezés és 
koszorúzás 

Szobor park Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 
48-as tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

Október 13. Honismereti kirándulás Szakmai nap, 
ismeretszerzés 

Dél-Baranya Komlói Honismereti és       
Városszépítő Egyesület 

Komló Város Önkormányzat 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 

( Sarkadi László, Szarka Elemér ) 
Október 14. KomlóFest 

zenés-táncos német 
kulturális műsor 

fesztivál Városi Sportközpont Komló Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata 

Rónáné Lusztig Ágnes  
Tel.:70/4247438 

Október 14-15. Spartan Race 

Komló 

akadályfutó verseny Dirtpark Szimon Zita 
+36-30-415-4412 

zita.szimon@spartan-ceu.com 
hu.spartan.com 

Spartan Hungary - HUSR Kft 
Spartan Central Europe 

 
Október 20. Örökségünk – délutáni 

diskurzus 
Vetítéses előadás Komló, Közösségek Háza Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 

http://hetdombte.ucoz.hu/ 



Október 23.  Október 23. nemzeti 
ünnep 

Megemlékezés Színház-és 
hangversenyterem 

Közösségek Háza, Színház- és 
Hangversenyterem, 7300 Komló, 
48-as tér 1. www.khszinhaz.hu 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu; 

Október 24. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban  Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

November 1. Kegyeleti 
megemlékezés a 

világháborúk áldozatai 
emlékére 

Megemlékezés Komló, Templom téri hősi 
emlékmű 

Közösségek Háza,                  
Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

(Csík Istvánné, Szarka Elemér) 

November 3-4. III. Fittnes Maraton sportrendezvény Altáró Lassan Zoltán 
30/4765340 

November 5. Emlékezés a már 
„Végtelenben” Túrázókra 

Mozgás a szabadban és 
emlékezés 

Mecsek, Vörösfenyő 
kulcsosház 

Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ 

November  7. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ 

November 10. Szociális Munka Napja 
 

ünnepi műsor, elismerések 
átadása 

Komlói Színház Komló Város Önkormányzat 
Simon Andrásné: 30/670-4592 

domeindi@komlo.hu 
 

November 17. Örökségünk – délutáni 
diskurzus 

Vetítéses előadás Komló, Közösségek Háza Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/  

November 26. 
12.03. 12.10. 

12.17. 

Komlói Advent családi program Városház tér Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza és Színház 

Művelődési Központ 7300 Komló, 
48-as tér 1-5. Tel.:72/482-196; 
kozossegekhaza@khszinhaz.hu 

web: khszinhaz.hu 
 

November  28. Túra az egészségünkért! Mozgás a szabadban Mecsek Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/ „ 

 December 01- BORBÁLA HÉT 
rendezvénysorozat 

hagyományőrző 
rendezvények, koszorúzás 

Múzeum, Színház, 
emlékhelyek 

Önkormányzat, Múzeum, 
Közösségek Háza, civil szervezetek 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

és szakmai konferencia  

December 1. 
 
 

XXX. Jubileumi 
Településtörténeti 

Konferencia 
 

Hagyományőrző 
megemlékezés, koszorúzás 

és szakmai konferencia 
 

Komló, Városház tér 1. 
 
 

Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület 

( Szarka Elemér, Mohácsi Ervin) 
Muzeális Gyűjtemény 

((Steinerbrunner Győzőné ), 
Komló Város Önkormányzat 

December „Egy lében 5 kanál” - 
komlói általános iskolás 

gyerekek vizes vetélkedője 

komlói általános iskolák 
közötti vízi vetélkedő 

Városi Sportcsarnok és 
Tanuszoda (7300 Komló, 

Eszperantó tér 1.) 

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

December 3. 

December 5. 

Szent Borbála Emléknap 

Túra az egészségünkért! 

Emlékezés, mozgás 

Mozgás a szabadban 

Komló, Bányász Emlékhelyek        
Mecsek 

Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 
http://hetdombte.ucoz.hu/  

 
December 12. Örökségünk – délutáni 

diskurzus 
Vetítéses előadás Komló, Közösségek Háza Hétdomb T.E.  20/ 376-6437, 

http://hetdombte.ucoz.hu/  

„ 

December Adventi fényfestés és 
adventi vásár 

Egyéb 7300 Komló, Templom tér 2. Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

December 17. Díszítsük föl együtt a 
város karácsonyfáját 

szabadtéri program Városház tér komlói civilek 
Simon Andrásné 30/670-4592 

Jégl Zoltán 30/530-6870 
jeze58@gmail.com 

 



 
9. sz. napirend 

 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által 
leadott szavazatok jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

19/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott 
szavazatok jóváhagyása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli 
határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” című előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte az előterjesztéshez mellékelt közgyűlési határozatokat - amelyről 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélkül, írásbeli határozathozatal útján döntött 
-, illetve a polgármester leadott (szintén az előterjesztés mellékletét képező) szavazatait.  
 

2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja a döntéshozatal során a polgármester –önkormányzat 
nevében – leadott szavazatait.  

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
 

10. sz. napirend 
 
Komló Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Két bizottság tárgyalta, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, mindkettő elfogadásra javasolja. Ez valójában a 
beszámolónál említett fenntartható városfejlesztési stratégiához kapcsolódó és abból finanszírozható 
következő munkarész, amelyek kellenek ahhoz, hogy ehhez az 5,2 milliárd forinthoz egyáltalán 
hozzájussunk.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
 



20/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

Komló Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, valamint a felülvizsgálathoz szükséges megalapozó vizsgálatok 
követelményeit megállapító főépítészi feljegyzéseket és az alábbi határozatokat hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az 525/2022. (XII. 16.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak 

figyelembe vételével elhatározza a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) 
módosítását, felülvizsgálatát, az ITS kibővítését a 2021-2027-es fejlesztési ciklusra vonatkozó 
fejlesztési elképzelésekkel a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján, a 419/2021. (VII. 15.) 
Kormányrendeletben szabályozott eljárásrend szerint, egyben felhatalmazza a polgármestert az 
eljárással kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő:  2024. február 22. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. A Képviselő-testület az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatához szükséges 
megalapozó vizsgálat tartalmát a 2023. február 14-én kelt 1. számú melléklet szerinti Főépítészi 
feljegyzésben foglaltakkal összhangban határozza meg, amely szerint teljesen új, minden vizsgálati 
tényezőre kiterjedő megalapozó vizsgálat elkészítése szükséges az ITS felülvizsgálata során. 
 

3. A Képviselő-testület az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának, felülvizsgálatának 
elkészítésére jogosultsággal rendelkező településtervező szakértő szervezetet bíz meg, amelyet 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében kell kiválasztani. A szerződéskötés 
feltétele a fedezet rendelkezésre állása a TOP_Plusz-1.3.1-21-BA1-00001 számú pályázatra vonatkozó 
támogatási szerződés és a Miniszterelnökséggel megkötendő együttműködési megállapodás aláírása. 
 
Határid ő:  2024. február 22. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
11. sz. napirend 

 
66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés 
engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló város közigazgatási területét 
érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban 
történő módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi 
követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Erről már a múltkori rendkívüli testületi ülésen egyszer döntöttünk, a rendezési terv 
módosításáról, ennek a következő előterjesztése a mostani főépítészi feljegyzés, amit a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság is elfogadásra 
javasol. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 



21/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, 
kisajátításhoz és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló 

város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán a 
megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi 

feljegyzés jóváhagyása 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta a 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás 
burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló Város közigazgatási 
területét érintően szükséges, Komló Város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő 
módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit 
megállapító főépítészi feljegyzéseket és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti megalapozó vizsgálatok tartalmi 
követelményeiről szóló főépítészi feljegyzést, valamint a 2. számú melléklet szerinti alátámasztó 
javaslatok tartalmi követelményeiről szóló főépítészi feljegyzést. 

 
1. számú melléklet – megalapozó vizsgálatok tartalmi követelményeiről szóló főépítészi feljegyzés 
 
 
 

Főépítészi feljegyzés 

Komló Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálatához szükséges megalapozó vizsgálat tartalmáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Komló jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) a 2014-2020-as időszakra készült, 
így a város 2021-2027-es EU-s fejlesztési ciklusban megvalósítani tervezett fejlesztéseit nem tartalmazza 
teljeskörűen. 

Komló Város Önkormányzata – fenntartható városként – a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervében 
(TVP) több olyan beruházási projekt megvalósításával tervez, melynél – a hasonló témákban kiírt megyei 
pályázati útmutatók szerint - elvárás az 1. mérföldkőig igazolni a tervezett fejlesztés ITS-hez való 
illeszkedését. Ezért is szükséges elvégezni a jelenleg hatályos ITS felülvizsgálatát, hogy a tervezett TOP 
Plusz beruházások fennakadás nélkül megvalósulhassanak. 

Az ITS felülvizsgálat minden esetben megalapozó vizsgálatra épül, az abban megfogalmazott problémákra 
és megállapításokra reagál. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. 3/A. § (2) bekezdés alapján a megalapozó vizsgálat tartalmát a 
tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, 
hogy a szükséges tartalmat és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg és 
a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

Mivel Komló város korábbi ITS-éhez a 2015-2016-ban készült megalapozó vizsgálat közel hét éves és ezen 
időszak alatt számos vizsgált területen, tényezőt érintően történt jelentős változásváros tekintetében, így 
teljesen új és minden tényezőre kiterjedő megalapozó vizsgálat készítését javasolom az ITS felülvizsgálat 
megalapozására. Ezt támasztja alá a 314/2012. Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdésében leírt szabályozás is, 
miszerint: „A stratégia és a településrendezési eszköz készítése, valamint a koncepció, a stratégia és a 
településrendezési eszköz módosítása során felhasználni csak az aktualizálást megelőzően legfeljebb hét 
éven belül készült megalapozó vizsgálatot lehet.” 



Erre való tekintettel a megalapozó vizsgálat tartalmát az alábbiak szerint határozom meg: 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ  

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg 

releváns vármegyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 

vizsgálata 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését 

befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.7. A település társadalma 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.9. A település gazdasága 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.15. Közlekedés 

1.16. Közművesítés 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

1.20. Városi klíma 

2. HELYZETELEMZ Ő MUNKARÉSZ  

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése 

3. HELYZETÉRTÉKEL Ő MUNKARÉSZ  

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
 

Kelt: Komló, 2023. február 14. 

 Kersity Antal 
 Komló város főépítésze 



12. sz. napirend 
 
Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József:  Ezt az előterjesztést is a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Ha megnézzük az 
előterjesztésben szereplő, részletesen kifejtett, minden támogatáshoz kapcsolódó megállapításokat, 
akkor az a tendencia látszik, hogy itt 2022-ben egy támogatásról döntött a Képviselő- testület, a Duff 
Tin Kft.-ről, a többi pedig itt már 2017-es, 2018-as támogatások, amelyek különböző mértékben 
valósultak meg, ez részletesen be van mutatva az előterjesztésben. Tehát a bizottság is javasolta, ezek 
ténymegállapítások, várjuk a reakciókat. Egy-két helyen kimentek a felszólítások, újra vissza fog 
térni a testület elé.   
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

22/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
„Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámolót 

tudomásul veszi, és elfogadja az 1. sz. melléklet szerinti vállalkozások teljesítéséről szóló 
tájékoztatást. Utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat mint támogató részéről indokolt és 
szükséges döntéseket terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
 
Határid ő:  2024. január 30. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahelyteremtési támogatások 

ellenőrzését folytassa, amelynek eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 

Határid ő:  2024. január 30. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet - Munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatások 

Kedvezményezett neve, 
székhelye, cégjegyzékszáma, 

Önkormányzati 
döntés száma 

Támogatási 
szerződés 
kelte 

Támogatás intenzitása és támogatástartalom Ellenőrzésre vonatkozó 
adatok  

BENKALA Kft.  
Cégjegyzékszám 
01-09-965926  
Székhely 
1119 Budapest, Andor utca 21. 
C. ép. fszt. 1. 
Fióktelepek: 
7300 Komló, Sikondai út 57. 
7300 Komló, 023/18 hrsz. 

95/2017. (VI. 28.) 
KTH 

2017. 06. 12. A támogatás összege: 3.000.000,- Ft. 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás iránti kérelmének benyújtása napján (2017. 
június 9.) foglalkoztatott 6 fő munkavállalóhoz képest 4 
fő új, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 24 hónapon keresztül fenntartja.  

A fenntartási időszak lejárt, a 
vállalkozás teljesítette a 
foglalkoztatási kötelezettséget. 

DT Build Kft.  
(Cégjegyzékszám: 
02-09-079214, székhely: 7300 
Komló, Függetlenség utca 26/A) 

106/2018. 
(VI.20.) KTH 

2018.06.27. 1.000.000,-Ft munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
kiadások, díjak részbeni átvállalása címén 2 részletben 
500.000,-Ft átutalása megtörtént 
 
Kötelezettség: 
4 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát 12 hónapon keresztül fenntartja. 

A fenntartási időszak lejárt, a 
vállalkozás teljesítette a 
foglalkoztatási kötelezettséget. 

B-Fitness Kft.  
Cégjegyzékszám 
02-09-080585  
Székhely: 7300 Komló, Kossuth 
L. utca 18. 
 

184/2017. (XI. 
30.) KTH 

2017. 12. 13. A munkahely-teremtési támogatás összege: 750.000,- Ft. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
(azaz teljes munkaidejű) foglalkoztatott bér- és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
 
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett a támogatás iránti 
kérelem benyújtásának napján (2017. november 15.) 
foglalkoztatott 2 fő 8 órás, 1 fő 6 órás és 2 fő 2 órás 
munkavállalóhoz képest 1 fő 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megnövekedett átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát az utoljára felvett 
munkavállaló felvételétől számított 36 hónapon keresztül 
fenntartja. 

A fenntartási időszak lejárt, a 
vállalkozás teljesítette a 
foglalkoztatási kötelezettséget. 



Road Danubia Kft.  
Cégjegyzékszám 
02-09-083109  
Székhely 
7300 Komló, Dankó Pista utca 
10. 
 

128/2017. (VIII. 
24.) KTH 
 
 

2017. 08. 28. 
 

A támogatás összege: 7.500.000,- Ft, azaz 
hétmillió-ötszázezer forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 9 fő 8 órás, és 2 
fő 4 órás munkaidejű foglalkoztatott bér- és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
 
A kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 9 fő 
teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás 
munkaidejű, valamint 2 fő heti 20 órás, napi 4 órás 
munkavállalót felvenni, és ezt a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 36 hónapon keresztül 
fenntartani. 

A fenntartási időszak lejárt, a 
vállalkozás teljesítette a 
foglalkoztatási kötelezettséget. 

TAX-Árenda Kft.  
Cégjegyzékszám 
02-09-067359  
Székhely 
7300 Komló, Iskola utca 4. 
 

138/2017. (IX. 
27.) KTH 
126/2019. 
(IX.19.) KTH 

2017. 11. 07. 
2019. 09. 19. 

A módosított támogatási szerződés alapján 
munkahely-teremtési támogatás összege: 2.000.000,- Ft, 
azaz négymillió forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 2 fő 8 órás 
(azaz teljes munkaidejű) foglalkoztatott bér- és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles 2 fő teljes 
munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű 
munkavállalót felvenni, és ezt a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámot 2021. november 27. 
napjáig fenntartani. 

A fenntartási időszak lejárt, a 
vállalkozás teljesítette a 
foglalkoztatási kötelezettséget. 

Mann Csaba egyéni vállalkozó 
Székhely: 7300 Komló, 
Vörösmarty M. u. 12.,  
Adószám: 60038413-2-51 

101/2019. 
(VII.11.) KTH 

2019. 07. 24. A támogatás összege: 850.000,- Ft. 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2019. 
június 27.) foglalkoztatott 0 fő munkavállalóhoz képest 2 
fő új, 4 órás munkaviszonyban, valamint 1 fő 6 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval 

A fenntartási időszak lejárt, a 
vállalkozás teljesítette a 
foglalkoztatási kötelezettséget. 



megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát a munkavállaló felvételétől számított 24 
hónapon keresztül fenntartja.  

Hovorka Béla egyéni 
vállalkozó  
7300 Komló, Munkácsy M. u. 8. 
adószám: 60798121-1-22 

182/2017. (XI. 
30.) KTH 

2017. 12. 13. A támogatás összege: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer 
forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  
 
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 1 fő 
új, teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás 
munkaidejű munkavállalót felvenni, és az így 
megnövekedett munkavállalói átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől 
számított 24 hónapon keresztül fenntartani. 

Az ellenőrzés során 
megállapítást nyert, hogy a 
vállalkozó nem teljesítette 
teljes egészében a vállalt 
kötelezettségeit. Az 
ellenőrzésről készült 
jegyzőkönyv megküldésre 
került, amellyel 
összefüggésben még 
észrevételt tehet az ügyfél. E 
határidő leteltét követően külön 
napirend keretében dönt a 
képviselő-testület a szerződés 
felmondásáról, és a támogatás 
visszafizettetéséről. 

DUFTIN Kft.  
székhely: 7300 Komló, Pécsi u. 
42./C,  
cégjegyzékszám: 02-09-063540 

40/2022. (IV. 28.) 
KTH 

2022. 05.18. A támogatás összege: 3.510.000,- Ft. 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem benyújtását követő hónap első 
napjától, azaz 2022. március 1-jétől kezdve 16 hónapon 
keresztül a támogatással érintett 13 főre vonatkozó heti 
36 órás teljes munkaidő szerinti többlet átlagos állományi 
statisztikai létszámát fenntartja, továbbá a kérelmében 
részletezett beruházásokat megvalósítja. 

A támogatás első részletének 
folyósítási feltételeit igazolta a 
kedvezményezett, így az 
összeg átutalásra került. A 
fenntartási időszak nyolcadik 
hónapjában jelezte a cég 
ügyvezetése, hogy várhatóan 
nem tudják fenntartani a vállalt 
létszámbővítést 16 hónapon 
keresztül, így kezdeményezni 
fogja a jogviszony módosítását. 
Ennek megfelelően erről külön 
előterjesztést követően tud 
dönteni a Képviselő-testület 
várhatóan márciusban. 
Mindezek alapján a támogatás 
második felének a kiutalása 
sem történt meg eddig. 

Objektum Projekt Kft.  
(székhely: 7300 Komló, 
Munkácsy Mihály utca 67., 

61/2021. (III. 8.) 
KTH 

- A megítélt támogatás összege 2.000.000,- Ft, formája 
pedig a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. 
(V. 16.) önkormányzati rendelet alapján „ingatlan 

A Kft. jelenleg bérleti 
jogviszony alapján használja az 
ingatlant. A támogatási 



adószám: 25838101-1-02) kedvezményes tulajdonba adása”.  
Kedvezményezett a támogatás összegét a kérelemben 
megjelölt komlói 1545/23 hrsz-ú, 10015 m2 nagyságú 
ingatlan vételárába (3.505.250,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 
4.451.668,-Ft.) számíthatja be. 
 
Tekintettel arra, hogy az ingatlan egy pályázatban 
érintett, az adásvételi szerződés a 
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú 
„Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint 
alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes 
városrészben” című projekt fenntartási időszakának 
megkezdése után köthető meg.  
 
A megvásárolni kívánt ingatlant kedvezményezett 
telephely létesítésére, az ehhez szükséges 
infrastrukturális fejlesztések és a tevékenységi körébe 
tartozó gazdasági tevékenység végzésére megfelelő 
épület építésére hasznosíthatja. 
Kedvezményezett vállalja, hogy – az ingatlanvásárlást 
ide nem értendő – legalább a támogatás bruttó értékével 
egyező mértékű beruházást hajt végre az ingatlanon. Az 
ingatlant 2024. december 31-ig gazdasági célra kell 
beépítenie, legalább 5 % beépítettséggel és ott a 
gazdasági tevékenységét használatbavételi engedély 
birtokában meg kell kezdenie.  
Kedvezményezett az ingatlanra legkésőbb 2024. 
december 31. napjáig jogerős telephelyengedélyt szerez. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás iránti kérelmének benyújtása napján (2019. 
március 20.) foglalkoztatott 5 fő 8 órás munkavállalóhoz 
képest 4 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállaló foglalkoztatását 24 hónapon keresztül 
fenntartja, a 4 fő új munkavállalót a támogatási szerződés 
aláírását követő legkésőbb 60. napig felveszi. A 
támogatási kérelem benyújtását követően felvett 
munkavállalók munkaviszonya fenntartási idejének 
kezdő napja minden munkavállaló esetében a 
munkaviszony első napja. 

szerződés megkötésére akkor 
kerülhet sor, ha az ingatlan a 
kedvezményezett részére 
értékesíthető. 



HAGABO Kft.   
(székhely: 7762 Pécsudvard, 
Táncsics Mihály köz 2/3, 
cégjegyzékszám: 02-09-083442) 

2/2018. (I.11.) 
KTH 

2018.02.20. I. támogatási szerződés 
2.750.000,- Ft támogatás, melyet a Támogató a Komló 
2237/2 hrsz.-ú ingatlan egyévi bérleti díjának elengedése 
formájában nyújt Kedvezményezett számára 
 
kötelezettség: 11 fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása 12 hónapon 
keresztül  

A támogatási szerződés 
felmondásáról a 
képviselő-testület a 173/2019. 
(XII.18.) sz. határozatában 
döntött.  
A Kft. jelenleg kényszertörlés 
alatt áll.  

HAGABO Kft.  
(székhely: 7762 Pécsudvard, 
Táncsics Mihály köz 2/3, 
cégjegyzékszám: 02-09-083442) 

71/2018. (V.30.) 
KTH 

2018.08.13. II. támogatási szerződés 
6.250.000,- Ft támogatás 2 egyenlő részletben, melyet a 
Támogató munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési 
kiadások részbeni átvállalása formájában nyújt 
Kedvezményezett számára. 
Az első részlet (3.125.000,-Ft) kifizetése megtörtént. 
Kötelezettség: a támogatás iránti kérelem benyújtásának 
napján (2018. január 2.) foglalkoztatott 0 fő 
munkavállalóhoz képest 25 (a 2018. február 20-án aláírt 
támogatási szerződés szerinti kötelezettséget figyelembe 
véve összesen 36) fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát 12 hónapon 
keresztül fenntartja. 

A támogatási szerződés 
felmondásáról a 
képviselő-testület a 173/2019. 
(XII.18.) sz. határozatában 
döntött. A Kft. jelenleg 
kényszertörlés alatt áll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. sz. napirend 

 
Komló Város Önkormányzatának kilépése a TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 számú, 
„Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” című projektből 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Valójában ezt elindítottuk 5-6 éve már, és úgymond jó pici apró partner 
mellékszereplők voltunk, de egy fontos állomás valósult volna meg Sikondán e projekt keretében. Itt 
az elhúzódó idő, valamint a pályázatnál történt egyéb „ majd valaki eldönti” visszaélések miatt kellett 
egy olyan döntést hozni, hogy egyáltalán a megmaradt forrásból a maradék műszaki tartalom 
csökkenése után ne vesszen el. Ennek pedig „ mi lettünk az áldozatai, mint a legkisebb összeggel 
szereplő konzorciumi partner ebben a projektben, és hála Isten elmondtam a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottsági ülésen is, hogy hála Isten a jogszabály is lehetővé teszi és az egyeztető 
partnerek is partnerek voltak abban, hogy itt ezt kamat veszteség nélkül megússzuk, annak ellenére, 
hogy ott az előterjesztésnél fölhívtuk erre a figyelmet, hogy itt mi nem akarunk kamatot fizetni, mert 
ez nem a mi hibánkból szűnik meg ez a konzorciumi tagság. Közben megszületett a az előterjesztések 
között a megállapodás, amelynek a lényege az, hogy február 20-án, tehát tegnap előtt ez a 18.643.600 
Ft kamatmentesen visszautalásra került a Támogató részére, e soron kívüli visszafizetés indoka az, 
hogy a támogatási szerződés folyamatban lévő módosításának hatálybalépését követően már csak 
kamattal növelten kerülhetett volna sor a visszafizetésre, ezért én nem vártam meg a testületi ülést, 
mert úgy gondolom, hogy ez egy logikus lépés volt, hogy ennek a az utalásnak minél előbb tegyünk 
eleget, hisz a számlánkon ott volt ez a korában megkapott pénzt. Erre való tekintettel javaslom, hogy 
a határozati javaslat 2. pontja az alábbi szöveggel kerüljön elfogadásra: a Képviselő-testület 
tájékozódott a projekt keretében kapott 18.643.600,-Ft támogatásának a kamatmentes soronkívüli 
visszafizetéséről, amelyet tudomásul vesz. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság már ezzel a 
tudattal és ezzel a módosítással együtt javasolja elfogadásra. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság tárgyalta, még módosítás nélkül volt, de én ott is említettem csak nem volt előttünk az 
előterjesztés és ebből adódott egy kis s félreértés.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati  javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzatának kilépése a TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 számú, „Kerékpáron az 
Ormánságtól a Mecsekig”  

című projektből 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságok állásfoglalásainak 
figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzatnak a 
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 számú, „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” című 
projektből való kilépésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Képviselő-testület tudomásul veszi a „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” – 

kerékpáros turizmusfejlesztés Baranya megyében TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 
Konzorcium 3/2022.(XII. 16.) Kü. határozatban hozott döntését és jóváhagyja a 
konzorciumból, illetve a projektből történő kilépést. 
 

2. A Képviselő-testület tájékozódott a projekt keretében kapott 18.643.600,- Ft támogatásnak 
a kamatmentes, soron kívüli visszafizetéséről, amelyet tudomásul vesz. 



14. sz. napirend 
 
A víziközmű bérleti díj felhasználása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztés pótlólag került kiküldésre a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.  
Valójában versenyt futunk a az idővel az EHD dolgában azt szeretnénk, hogy ez a 22’-es még ide 
kötődő fogyasztáshoz kapcsolódó EHD minél előbb föl legyen használva, mert az a garancia a 
vagyonátadás szempontjából. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

A víziközmű bérleti díj felhasználása  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű bérleti 
díj felhasználásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a BARANYA-Víz Zrt. (továbbiakban úgyis mint: 
Szolgáltató) a víziközmű hálózaton előre nem tervezett „havaria” munkákat végzett el nettó 3.315.403,- Ft 
+ ÁFA, összesen bruttó 4.210.562,- Ft értékben, amelyet Komló Város Önkormányzat a 2022. évi 
víziközmű bérleti díj terhére a Szolgáltató felé megfizetett. 
 
2. A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízhálózat alábbi felújítási munkáinak az elvégzését hagyja 
jóvá a 2022. évi víziközmű bérleti díjak terhére: 

- bekötési vízmérők cseréje (2023. évi ütem): nettó 4.800.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 
6.096.000,- Ft összeggel; 

- a Dózsa György utcai ivóvízhálózat felújítása: nettó 5.866.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 
7.449.820,- Ft összeggel; 

- előre nem tervezett, „havaria” jellegű felújítási munkák: nettó 9.973.521,- + ÁFA, összesen 
bruttó 12.666.372,- Ft. Ebből az összegből nettó 7.863.536,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 
9.986.691,- Ft felhasználásának a feltétele, hogy az Önkormányzat a VÁRA-ÉMI-2020 
pályázatból még le nem folyósítottk, ezzel egyező összegű támogatási összeget megkapja. 

 
3. A Képviselő-testület a 120/2022. (IX. 29.) sz. határozat 3. pont 2. francia  bekezdésében szereplő, a 
2022. évi bérleti díj terhére elfogadott, a 48-as tér ivóvízvezeték hálózat rekonstrukciójához kapcsolódó 
előirányzatot nettó 5.656.704,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 7.184.014,- Ft összegről nettó 6.152.000,- Ft + 
ÁFA, összesen bruttó 7.813.040,- Ft-ra növeli a 2022. évi bérleti díj terhére. 
 
4. A Képviselő testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bek. j) pontja szerint az 
üzemeltető BARANYA-Víz Zrt.-t bízza meg a fenti felújítási munkák kivitelezésével. Felkéri a  
 
 
 



polgármestert az 2. pontban meghatározott felújítási munkák vonatkozásában az „in-house” vállalkozói 
szerződések megkötésére. 

 
Határid ő:  2023. február 23. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

5. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a 2023. évi költségvetés tervezete összevontan mind 
kiadási, mind bevételi oldalon a fenti tételeket tartalmazza. 

 
15. sz. napirend 

 
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ez a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság előterjesztése. Mindenki eleget tett 
ennek a kötelezettségnek.  Elnök asszony, van-e kiegészítése? 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Nincs kiegészítésem. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2023. (II. 22.) sz. határozat 
 

Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
előterjesztésében megtárgyalta a „Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettsége” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az I. számú melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi a Jogi Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő 
tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megállapító 8/2023. (II. 8.) JÜKB sz. 
határozatát. 

 
16. sz. napirend 

 
INTERPELLÁCIÓK   
BEJELENTÉSEK 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Interpellációs kérdés nem érkezett. Nem tudom van-e valakinek bejelentenivalója? 
Nekem van kettő is. Jégl Zoltánt illeti a szó. 
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr, képviselőtársaim! A mai képviselő-testületi 
ülésünk ugye azzal kezdődött, hogy elismertük a 2 bátor tűzoltónak a mentésben való munkáját és 
szeretném tájékoztatni a komlóiakat, hogy pénteken délután 16 órától a német klubban a Tisztelet 
Komlónak Egyesület és a Német Közhasznú Egyesület szervezésében vendégünk lesz a két tűzoltó, 
akik elmesélik majd, amit elmesélhetnek arról az egy hétről, amit a törökországi mentésben 
tapasztaltak. Várjuk oda az érdeklődőket! Köszönöm szépen. 
 



Polics József: Köszönjük szépen, aki tud menjen el, ez nagyon érdekes én úgy gondolom, hogy 
sokakat érdekel, mert ez egy nem mindennapi dolog. 
Ha másnak nincs bejelentenivalója, nekem két testületi dologgal összefüggő határidőm van. Az egyik 
február 28-án 17 órakor itt fogjuk tartani a közmeghallgatást, ami egy speciális képviselő-testületi 
ülés, tehát mindenkit, minden lakóst, minden érdeklődőt szeretettel várunk erre a rendezvényre. 
Tehát február 28-án 17 órakor itt a II. emeleti díszteremben lesz. A következő képviselő-testületi ülés 
március 8-án, nőnapkor, 15 órakor lesz, itt. A mai napon kiküldtem a képviselőknek a Volán 
menetrenddel kapcsolatban egy összefoglaló anyagot és kértem, amennyiben van további egyeztetési 
igény azt jelezzék, mert megint elcsúszunk egy hónappal. Tehát az már biztos, hogy az eredetileg 
tervezett áprilishoz képest májusban tudjuk legkorábban bevezetni, és én úgy gondolom, hogy az 
igazi tapasztalat az a tényleges menetrend lesz. Minél előbb kellene vegyes tapasztalat, amikor 
dübörög az iskola, iskolaszezon és minden működik, hogyha finomhangolást kell végrehajtani, azt 
meg tudjuk tenni valamikor a nyáron, mielőtt még elindul újra az őszi dübörgés. Nem miattunk 
csúszott a program, a Volán adatszolgáltatása, egyeztetései miatt, valójában tegnap este, éjszaka, 
hajnalban jutottunk abba az állapotba, amikor már volt egy olyan anyag, amire azt mondtam, hogy ezt 
már ki lehet küldeni. Alpolgármester urat illeti a szó. 
 
Kispál László: Remélem, mindenki megkapta, felhívom a bizottsági elnökök és frakcióvezető 
figyelmét hétfőn nem költségvetési szervek támogatási oszlopsorát tekintenénk át. Megkapta 
mindenki? Rendben van. Azért tettük 16 órára kicsit későbbre, hogy mindenki részt tudjon venni. 
Kérem, jelenjen meg mindenki! Köszönöm szépen. 
 
A polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a testületi ülést 16:57 perckor bezárta. 
Mindenkinek további szép napot, szép estét kívánt. 
 

K.m.f. 
 
 

 dr. Vaskó Ernő         Polics József 
címzetes főjegyző         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


