
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 26-i rendkívüli üléséről. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  

Polics József: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen. Nem is tudom 
mikor volt ilyen, hogy a testület minden tagja jelen van, tehát 12 fővel vagyunk ma itt, 100%-os 
jelenléttel a határozatképesség biztosított. A testületi ülést 17 óra 17 perckor megnyitom. A 
jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és gyorsírásban történik. A napirendi javaslatok, napirendi 
pontok kiküldésre kerültek. Először a napirendi pontokról szavazzunk. Dr. Barbarics Ildikónak 
ügyrendi javaslata van, megadom a szót. 

Dr. Barbarics Ildikó:  Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Nem tudom, 
hogy ügyrendit kellett-e nyomnom, de új napirendi pont felvételére teszek javaslatot, mielőtt a 
szavazást elkezdenénk. „A temetői beruházások tárgyában kiírt beszerzés újratárgyalása” címmel. 
Köszönöm. 

Polics József: Köszönöm szépen, tehát itt egy ügyrendi javaslat. Vita nélkül döntünk róla. Én nem 
támogatom, aki támogatja, emelje fel a kezét. Tehát 7 igen, 5 nem mellett napirendre vételre került, és 
utolsó, 11.) napirendi pontként fogjuk tárgyalni, majd ott elmondom a véleményemet. Akkor így 
ezután, ezzel egyben szavazzunk a napirendi pontokról, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. A 
testület elfogadta a napirendi pontokat.  
Az ülés érdemi munkájának megkezdése előtt tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
elhunyt Adrián Lajos Komló szépkort megél polgára, egykori Városi és Járási tűzoltó parancsnok, 
főparancsnok akinek éppen ma délután volt a temetése. Én úgy gondolom Adrián Lajos bácsit, aki a 
az 50-es évektől már különböző beosztásokban itt volt a városban, de 1973-86 között Városi és Járási 
főparancsnokként szolgált alezredesi rendfokozatban mindenki ismerte vagy legalábbis nagyon 
sokan ismerték. Szakmai munkájának elismeréseként több alkalommal is a legmagasabb szintű 
országost kitüntetést a Haza Szolgálatáért aranyfokozata szolgálati érdemérmet vehetett át a 
miniszterelnöki Tanácstól. Nyugdíjba vonulása után is aktív közösségi életet élt. A városban alapító 
tagja volt a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesületnek és a Komlói Nyugdíjas Egyesületnek. 
1990-ben Komló városáért, 2002-ben pedig Pro Urbe kitüntetést vehetett át. 1958 óta élt együtt 
feleségével, Rózsika nénivel, akit 62 év boldog házasság után veszített el. Lajos bácsit beosztottjai, 
barátai is egyaránt tisztelték. Nyugdíjas éveit is őszinte megbecsüléssel élvezte. 1931. augusztus 
17-én született, tehát 92. élet évében volt. Nyugodjon békében. Egyperces néma felállással 
tisztelegjünk. Köszönöm szépen!  
Akkor térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 

1. sz. napirend 
 
A Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam részére 
történő önkéntes átruházásnak előkészítése 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábbiakban tárgyalt 
megállapodástervezeten többek között a mi módosító javaslatainknak köszönhetően is jelentős 
változásokat hajtott végre a Nemzeti Vízművek Zrt.. Az erre vonatkozó tájékoztatásomat, remélem, 
hogy mindenki megkapta és kiosztásra került. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet 
arról, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Komló Város Önkormányzat tulajdonában a 
Baranyavíz Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanokat tételesen felsoroló táblázat időközben frissítésre 
került, az új adatokat tartalmazó mellékletek szintén kiosztásra kerültek. Az újabb átnézése során még 
találtam egy ingatlant, amit külön kértem, hogy kerüljön bele az átadandó vagyontárgyak közé, ott azt 
majd kérem kiegészíteni a 2826/8 helyrajzi számú ingatlannal, ami szivattyúház megjelölésű és a 



temetői szivattyúházat tartalmazza. Ott csak kérem még leválasztani a mögötte lévő ingatlan 
megközelítéséhez vagy szolgalmi jogot vagy önálló út csatlakozást, tehát ez még kerüljön bele abba, 
ami kiosztásra került listába. A többi anyagok kiosztásra kerültek a Baranyavíz Közgyűlése a 
vagyonátadás tényét és elhatározását már jóváhagyta. Jelenleg az önkormányzatoknál folyik ugyanez 
a metodika szerinti újabb határozathozatallal történő megerősítés. Mint ahogy a kiosztott anyagból is 
látszik a megállapodásban szereplő rendkívül rövid február 28-i, illetve március 1-i határidők, azok 
még biztosan változni fognak, és én meg merek kockáztatni egy szép 2023. december 31-i dátumot az 
átadásra.  
Az előterjesztést 2 bizottság tárgyalta és minden most a testületi ülés előtt történt, ezért minden 
bizottsági döntés ismertetésére az elnökök fognak sort keríteni. Kérem először a Jogi, Ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság elnök asszonyát.  
 
Dr. Barbarics Ildikó: A bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolta azokkal a 
melléklet módosításokkal, amiről szó volt.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, elnök úr. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen a szót polgármester úr. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a melléklettel együtt.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény, kérdés, 
hozzászólás igény?  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt - miszerint a 
melléklet az említett plusz ingatlannal bővül -, melyet a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 
minősített többséggel egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

1/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

A Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam részére történő 
önkéntes átruházásának előkészítése 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, 
valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján –megtárgyalta „A Komló Város 
Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam részére történő önkéntes átruházásának 
előkészítése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás 
biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra. 

 
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé 

terjesztett  
- a víziközmű vagyon és a víziközmű működtető eszközök (az előterjesztés 1. sz. 
melléklete), 

 
- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján 
ellátó BARANYA-Víz Zrt.-ben fennálló 23,5913 %-os társasági részesedés ingyenes 
átruházásáról, valamint  
 
- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 
használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéséről 
 



szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása 
érdekében az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye és aláírja azzal, hogy a végleges 
megállapodást mellékletekkel együtt a Képviselő-testület is jóváhagyta.  

 
3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása 

érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt 
megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon és a BARANYA-Víz Zrt. 
víziközmű-szolgáltató társaságban fennálló társasági részesedés Magyar Állam részére történő 
átadására. 

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

 
 

2. sz. napirend 
 
Az Uszodáért Alapítvány megszüntetése 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Dr. Falusyné Nagy Ildikót, a kuratórium titkárát és Ignácz 
Vendelt a kuratórium elnökét. Ezt az előterjesztést is 2 bizottság tárgyalta. Először kérem a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnök asszonyának véleményét. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  A Jogi, ügyrendi  és közbeszerzési bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Ugyanúgy kérem a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
elnök urát.  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a bizottság. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

Az Uszodáért Alapítvány megszüntetése 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, 
valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta „Az Uszodáért 
Alapítvány megszüntetése” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapítóként az Uszodáért Alapítvány (székhely: 
7300 Komló, Városház tér 3., nyilvántartási szám: 02-01-0000545, adószám: 18301571-1-02) 
megszüntetését határozza el, hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban Ptk.) 3:403. § (1) bekezdés c) pontjára, amely szerint az alapítvány megszűnik, ha az 
alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Uszodáért Alapítvány megszüntetésének 
kezdeményezése érdekében keresse fel az illetékes Baranya Megyei Főügyészséget. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Uszodáért Alapítvány megszüntetésével 
kapcsolatban teljes jogkörben képviselje az alapító Komló Város Önkormányzat 



Képviselő-testületét, és az eljárás során – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a szükséges 
dokumentumokat aláírja, intézkedéseket, és jognyilatkozatokat megtegye. 
 

3. A Képviselő-testület alapítóként a Ptk. 3:404. § (2) bekezdése alapján akként rendelkezik, hogy 
amennyiben lehetséges, úgy az Uszodáért Alapítvány fennmaradó vagyona a szintén 
önkormányzati alapítású és Komló város fejlődése érdekében működő Komló Városért Alapítványt 
(székhely: 7300 Komló, Városház tér 3., nyilvántartási szám: 02-01-0000172, adószám: 
19032124-1-02) illesse meg. 
 
Határid ő:  2023. május 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
Polics József: Köszönöm a kuratórium régi és mostani tagjainak azt a több évtizedes munkát, amit az 
uszodáért végeztek. Most pörgetem vissza az eseményeket időben, amikor még csak vázában állt az 
uszoda és éppen piac volt az uszoda helyén, és akkor már volt Uszodáért Alapítvány és egy csomó 
munka, egy csomó kitartás kellett ahhoz, hogy eljussunk most odáig, hogy átadásra kerüljön. Jövőre 
lassan 20 éves lesz ez a létesítmény és nagyon sok mindent kellett tenni az alapítványnak annak 
érdekében, hogy megvalósuljon, és hogy a működés feltételei biztosítottak legyenek. Most sem lett 
egyszerűbb a helyzet, de úgy gondoljuk, hogy az alapítvány elérte a célját. A jelenlegi formában már 
nincs értelme a fenntartásának ezért döntött a testület a megszüntetéséről. Köszönöm szépen a 
munkát és további jó egészséget, minden jót kívánok!  
 

3. sz. napirend 
 
Fűkaszáláshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ez valójában a Városgondnokság eljárása, de a testület tájékoztatására úgy gondoltuk, 
hogy szükség van, hisz a város széles körét érintő kérdésről van szó. Tisztelettel köszöntöm Bareith 
Péter intézményvezető urat. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményét kérem elnök 
asszonytól. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót polgármester úr. A bizottság egyhangúan támogatta az 
előterjesztést, különös tekintettel arra, hogy mindamellett, hogy nagyon indokolt, végre látunk olyan 
térképet, beosztást, elhatárolásokat, amik reményeink szerint a jövőben is kellő biztonságot adnak 
arra, hogy a vállalkozó ne bújjon ki egyes kötelezettségek alól. Bár tökéletes sosincs, de azért 
igyekezzünk afelé haladni. Magával az előkészítő munkával is nagyon elégedettek voltunk, és bízunk 
abban, hogy a kiírás, és azt követően az eredmény is majd hozza azt, amit várunk tőle. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményét kérem 
elnök úrtól. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen a szót polgármester úr. Hasonlóképpen gondolkodom, én is, 
illetve a bizottság is, mint ahogy képviselőtársam is mondta. Én úgy gondolom szintén, hogy egy jól 
összeállított is jól elkészített anyagról van szó, ennek megfelelően 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a bizottság.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



3/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

Fűkaszáláshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítás 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, 
valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta 
„Fűkaszáláshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza:   
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt ajánlattételi felhívást 
megismerte és tudomásul veszi.  
Komló Város Önkormányzat utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
intézményvezetőjét, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2023. február 10. 
Felelős: Bareith Péter intézményvezető 

 
Polics József: Csak tájékoztatásul a jelenleg érvényes fűkaszálási szerződés június 30-áig van 
érvényben, tehát az első félévben még a korábbi vállalkozó fogja ezt a feladatot elvégezni. Reméljük 
jobban, mint az elmúlt években, és a közbeszerzési eljárás reményeink szerint addigra le fog futni. 
Egyet azért tudni kell, hogy a jelenlegi négyzetméteres ár az 10,-Ft/m2 volt, országosan a 
legalacsonyabb, tehát a fűkaszálásért is  eddig az országos legalacsonyabb árat fizettük, ez a 
különböző sávokban meghatározott különböző kaszálási intenzitások figyelembevételével is durván 
100 milliós nagyságrendű tétel a mostani kiírás szerint éves viszonylatban, ahol a fedezet biztosítása 
sem fog egyre egyszerűbb feladatot jelenteni az elkövetkezendő időszakban. Jurinovits Miklós úr kért 
szót, megadom. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. Igen, az előbb ez lemaradt a mondataimból, 
fontos megemlíteni azt, hogy a városnak elég komolyan a zsebébe kell nyúlni minden évben ahhoz, 
hogy a fűkaszálást tudja finanszírozni, ugyanis nagyságrendileg éves szinten, ahogy a polgármester 
úr is elmondta 100.000.000 Ft fölötti összegről beszélünk, melyre támogatást kapunk, de csak 
huszon-pármillió forintot. Köszönöm szépen. 

 
4. sz. napirend 

 
Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ezt az előterjesztést csak a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, 
elnök úré a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. 1 éven belüli lejáratú tagi kölcsönről van szó, 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
Polics József: Köszönöm szépen.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 
 

 



4/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi 
kölcsönéről szóló előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 
 

1. A képviselő-testület 1.200.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Komlói 
 Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) részére. 
 

2. A kölcsön folyósítására - a Szövetkezet bankszámlájára történő átutalásával - a tagi  kölcsön 
szerződés aláírását követő 8 napon belül kerül sor. 

 
3. A képviselő-testület a kölcsön visszafizetésének ütemezését az alábbiak szerint hagyja  jóvá: 

 2023. február 28-ig  300.000,-Ft 
 2023. március 31-ig  300.000,-Ft 
 2023. április 30-ig  300.000,-Ft 
 2023. május 31-ig  300.000,-Ft 
 
4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet összeállítása során a 

tagi kölcsön összegét kiadási és bevételi előirányzatként egyezően szerepeltesse ezzel, biztosítva a 
tagi kölcsön fedezetét. 

 
Határid ő: azonnal, illetve határozat szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
5. sz. napirend 

 
Közbeszerzési Szabályzat módosítása  
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta, elnök asszonyé 
a szó. 
 
Dr. Barbarics Ildikó: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Igazodunk a törvényekhez, mindig frissítünk egyet, valójában az 
van benne. 
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
5/2023. (I. 26.) sz. határozat 

 
Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzat módosítására vonatkozó 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a 68/2009. (V. 29.) sz. határozatával elfogadott, és a 148/2010. (X. 28.), a 
64/2011. (V. 5.), a 49/2012. (III. 29.), a 28/2013. (II. 21.), a 150/2014.(XII. 4.), a 17/2016. (II.1 8.), az 
53/2017. (IV. 28.), 32/2018. (III. 7.), a 43/2020. (III. 5)., valamint a 39/2021. (II. 17.) számú 



határozatokkal módosított Közbeszerzési Szabályzatot az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal 
módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetben 2023. január 26-i hatállyal elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja az érintett önkormányzati intézmények vezetőit, hogy az intézményi 
közbeszerzési szabályzatuk megfelelő módosításáról legkésőbb 2023. február 28-ig gondoskodjanak. 

 
Határid ő: 2023. január 26. (az önkormányzat közbeszerzési szabályzata) 

2023. február 28. (az önkormányzati intézmények közbeszerzési szabályzatai) 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 

Intézményvezetők 
 

6. sz. napirend 
 
XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elnök úré a 
szó.  
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen. A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.   
 
Polics József: Köszönöm szépen.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
javaslatának figyelembevételével – a benyújtott nagyrendezvényi költségkeretet megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület 1.300.000.- Ft-ot biztosít a 2023. február 4. napján megtartandó XII. Komló 
Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál (továbbiakban: Kolbásztöltő Fesztivál) 
megrendezéséhez, Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Komlói Honismereti és Városszépítő 
Egyesület részére 500.000.-Ft vissza nem térítendő működési célú pénzeszköz átadására, a 
Kolbásztöltő Fesztivál megrendezéséhez (A részletes költségterv az előterjesztés mellékleteként 
került csatolásra.) 

 
3. A fennmaradó 800.000.-Ft a Nemzetközi kapcsolatok előirányzat előző évi bázisának 

megemelésére, illetve a kapcsolódó adó és járulék vonzat fedezetül szolgál.  
 

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzatoknak az Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésben történő szerepeltetéséről gondoskodjon.  

 
Határid ő: 2023. január 31. - pénzeszköz átadásra 
  2023. február 15. - költségvetés tervezésre 
Felelős: Polics József polgármester 
 

 



7. sz. napirend 
 
A P1 Rádió Kft-vel (Rádió1) kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Két bizottság tárgyalta az előterjesztést. Itt már belép a Humán bizottság is, elnök úré a 
szó. 
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót polgármester úr. A Humán bizottság 5 igen szavazattal támogatta az 
előterjesztést és a javaslatot azzal, hogy felhívtuk a figyelmét a Tisztelt Képviselőknek, a 
részönkormányzatoknak, civileknek arra, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy a Rádió1-ben lehet 
a programokat hirdetni, beszélni, minél többet halljunk a komlói programokról és eseményekről. 
Köszönöm szépen. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményét kérném, 
elnök úré a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen. 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra került. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Van-e frakcióvélemény? Dr. Barbarics Ildikót illeti a szó. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  Köszönöm a szót. A frakció támogatja azzal, hogy amit képviselőtársam, Jégl 
Zoltán is elmondott, hogy minden évben elhangzik, ott, ebben a rádióban szélesebb körű részvételi 
lehetőségre is mód van. Tudomásom szerint azonban ez nem nagyon történik meg. Szerintem azok a 
civil szervezetek, egyéb társadalmi szervek, akiknek mondanivalója lenne, azt sem tudják, hogy mi 
ennek a módja és lehetősége. Szerintem ezt azért nyilvánossá kéne tenni, mi módon tehetik meg, 
kopogtatnak az ajtajukon, felhívják őket telefonon, mi ennek az útja, módja. Elmondjuk, hogy azért 
itt egyéb másnak is lehet szócsöve ebben a kérdésben, de soha nincs meg, hogy mi a módja, hogyan 
tudnak például civilek saját maguk jelentkezni, ha már őket nem keresik meg, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel. Köszönöm szépen! 
 
Polics József: Igen, ez minden alkalommal felvetődik, ha azt mondom, hogy Baranya Kupa, ha azt 
mondom Kolbásztöltő Fesztivál, ha azt mondom, hogy nemzetiségi nap vagy sorolhatnám a sok 
rendezvényt. Nem én kerestem meg a Rádió1-et, ma már a XXI. század technikai hátterét biztosító 
világban mindent el lehet küldeni, de ha valami nem megy, akkor fel szokták hívni a polgármestert. 
Hát hívjanak fel, de a civilek is megtalálnak, ha pénzre van szükség, ha nyilvánosságra van szükség, 
keressenek. Ez minden alkalommal elhangzott a civil fórum megbeszélésen is, és csak azon múlik, 
hogy aki szervezi, az ír-e pár sort, elküldi és megadja az elérhetőséget, ahol keresni tudják. Biztos, 
hogy meg fogják adni a lehetőségét, minimum be fogják mondani a hírekben. Arra büszke vagyok, 
hogy lassan 10 év alatt nem költöttünk annyi pénzt a Rádió 1-re, mint amit előtte 1 év alatt elköltöttek. 
Tehát, ha van olyan jelentkező, aki akar szólni, van mondanivalója, van programja, hajrá. Komlónak 
az az érdeke, hogy állandóan elhangozzék a neve, elhangozzanak azok a programok, a nagyobb 
rendezvények, amik jönnek. Mondjuk Spartan, ami egy új esemény volt, ott az ember maga is azon 
van, hogy reklámozza és adja nekik a lehetőséget a szájukba. A saját nagyon jól működő 
egyesületeink, azok pedig éljenek a lehetőséggel, vagy és Simon Ildikónál jelentkezzenek vagy 
nálam jelentkezzenek, biztos fogunk nekik segíteni, hogy nyilvánosságot kapjanak. 
 
További kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

 
 



7/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

A P1 Rádió Kft.-vel (Rádió1) kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés 
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Komló 
Város Önkormányzat és a P1 Rádió Kft. között megkötendő, 2023. január 1. napjától 2023. 
december 31. napjáig terjedő, határozott időre szóló közszolgálati együttműködési 
keretszerződést.  

 
2. Komló Város Önkormányzat a szolgáltatásért 360.000-Ft +ÁFA/év díjat fizet, amelynek 

fedezetét a 2023. évi költségvetés keretében az önkormányzati igazgatás szakfeladat reklám és 
propaganda kiadásainak terhére biztosítja.  

 
Határid ő:  2023. január 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
   

8. sz. napirend 
 
Komló, Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez forrás 
biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, elnök úré a 
szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. Igen, a többihez képest nagyon csekély ész 
szerény az összeg, dehát sajnos indokolt. 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

Komló, Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez forrás biztosítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt 
fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez forrás biztosítása” c. előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Komló, Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez Komló Város 
Önkormányzat forrást biztosít legfeljebb bruttó 150.000, - Ft értékben a 2023. évi költségvetés 
terhére. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet I. fordulós 
előterjesztésében az előirányzatot szerepeltesse. 

 
Határid ő:   2023. március 25. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
 



9. sz. napirend 
 
Komló város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2022. évi 1. számú 
módosítási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása / 
el nem fogadásával kapcsolatos döntés 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Szintén 2 bizottság tárgyalta, kérdezem először a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság elnök asszonyát. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleménye, elnök 
úr. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen! 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
bizottság.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

Komló város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2022. évi 1. számú módosítási 
eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása / el nem 

fogadásával kapcsolatos döntés 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta Komló város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
2022. évi 1. számú módosítási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket megismerte, és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte és megtárgyalta a város településrendezési 
eszközeinek 2022. évi 1. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett 
véleményeket.  
 

2) A képviselő-testület elfogadja a 1. mellékletben csatolt, Eljárási dokumentumokban szereplő 
összefoglalót és indokolást. 
 

3) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte, megtárgyalta és elfogadja a város 
településrendezési eszközeit érintő, a 2. melléklet szerinti pontosított módosítási dokumentációt, és 
a 3. számú melléklet szerinti, a megalapozó vizsgálat kidolgozandó tartalmáról és az alátámasztó 
javaslat kidolgozandó tartalmáról szóló főépítészi nyilatkozatot. 
 

4) Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény 12. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak betartásának igazolására a képviselő-testület 
nyilatkozik, hogy az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, az új 
beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt 
területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény szerinti barnamezős terület. A meglévő beépítésre szánt terület - tervezett 
rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelent annak várható költsége 
miatt. 



 

5) A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt a módosítás végső szakmai véleményezési 
szakaszának megindítására. 
 

Határid ő:  2023. január 31.  
Felelős: Polics József polgármester 

Kersity Antal főépítész  
 

10. sz. napirend 
 
66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés 
engedélyezéséhez, kisajátításához és megvalósításához Komló város közigazgatási területét 
érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban 
történő módosítása – településfejlesztési döntés 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Valójában a Sikondához kapcsolódó szakasznál meg kell erősíteni egy rézsűt, ami 
pont a 66-os út közigazgatási határa, a rézsün túli rész, azaz már Komló közigazgatási határra és az 
nem közút besorolású területfelhasználásba esik, ezért év van ilyen. Ha valaki a régebbiek közül 
emlékszik a Völgység ben lévő útnál, ahogy lemegyünk Zobáknál, ahova épültek a gabion falak, ott 
ugyan ugyanilyen szituációt már egyszer végigcsináltunk. Hadd menjen a megerősítés, rajtunk ne 
múljon. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. Dr. Barbarics Ildikót illeti a szó. 
 
Dr. Barbarics Ildikó: A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jurinovits Miklósé a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
 
Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

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

város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása – 
településfejlesztési döntés 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta a településrendezési eszközöket érintő tervezett módosításokat, és az 
alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület támogatja az előterjesztés 2. számú mellékletben bemutatott területeket 
érintően a településrendezési eszköz módosítását. 

 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében a településrendezési 

eszközök módosítását egyszerűsített eljárás keretében kell lefolytatni. 
 

3. A készülő településrendezési eszköz helyi partnerekkel történő egyeztetésének szabályait a 
településtervek, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet megalkotása 
és módosítása során történő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 30.) számú önkormányzati rendeletben 



szereplő helyi partnerségi rend határozza meg. A Képviselő-testület utasítja a főépítészt, hogy az 
egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el. 
 

4. A településrendezési eszköz tárgyi módosításával kapcsolatban felmerülő minden költséget a Via 
Futura Kft. kezdeményező viseli. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszköz tárgyi 
módosításához szükséges – településtervező bevonásával történő – háromoldalú településfejlesztési 
szerződés aláírja. 

 
6. A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a háromoldalú településfejlesztési szerződés 

megkötését követően, a fenti döntés szerint készítse elő a településrendezési terv módosítását. 
 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 

Kersity Antal f őépítész  
 

11. sz. napirend 
 
A temetői beruházások kapcsán kiírt beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és ismételt 
kiírása 
Előadó: Polics József 
 
Polics József: Valójában már csak az ügyrendiben felvett 11.) számú napirendi pontunk van vissza, 
ami a temetővel kapcsolatos, Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata. Nem tudom, hogy a 
határozati javaslat kijutott-e a képviselőkhöz, mindenki megkapta-e, kell-e szünetet elrendelni? Nem.  
Kérhetek egy magyarázatot? 
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót polgármester úr. Azért gondoltuk, hogy vissza kell hozni ezt a 
napirendet, mert a kiküldött költségvetés tervezet, az véleményünk szerint nem volt egyértelmű, sem 
a mennyiség tekintetében, sem pedig egynéhány tétel, ami nem lett konkretizálva, konkrétan 
meghatározva. Ezért született az a javaslat, hogy pontosítsuk a mennyiségeket, a műszaki tartalmat, 
azokat a bizonyos elemeket, amik nem voltak egyértelműek ahhoz, hogy végre a valóságnak 
megfelelő, az eddigi kiépítésnek megfelelő költségvetés-tervezet legyen, és így a tételek beárazása 
mára a valóságnak megfelelően történjen. Köszönö. 
 
Polics József:  Köszönöm szépen. Csak azért, hogy eltelt egy év, eltelt egy év és én csak egy 
emlékezetfrissítést szeretnék tenni, mert decemberben döntött a Képviselő-testület arról, hogy január 
31-ig lebonyolít egy a Városgondnokságon keresztül egy ajánlattételi felhíváson keresztül egy 
árkontrollt. Erre január 10-éig le kellett tenni a jelenlegi temető üzemeltetésnek a tételes költségvetést, 
ami a korábbi észrevételek alapján a decemberi döntésnél hibás adatokat tartalmazott.  Elkészült a 
tételes költségvetés külső szakemberek bevonásával, én, mint aki szerintem a legtöbb költségvetést 
láttam, azt mondom, hogy a költségvetés kiírás hasonlít a jó kiírásokhoz. De soha nem én szoktam 
eldönteni, hogy az jó-e vagy sem, hanem ezeket mindig a vállalkozókra bíztam. A Városgondnokság 
elindított egy eljárást a testületi döntésnek megfelelően. Jelenleg folyamatban van egy elljárás, 
amelyre 12 vállalkozás került meghívásra. A 12 vállalkozóból 6 100%-ra jelezte az ajánlattételét erre 
a költségvetésre, 2 még egy kicsit hezitál. Tehát minimum 50%, de lehet, hogy 75% vagy 70% 
közelében hétfőre ajánlatok érkeznek a Városgondnokságra. Erre mit mond az Ügyrendi Bizottság? 
A Képviselő-testület - nem látva még az ajánlatokat -  a Képviselő-testület utasítja Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság vezetőjét, hogy a temetői beruházásokra kiírt beszerzési eljárást 
nyilvánítsa eredménytelennek. Ez biztos, hogy egy jó döntés, mert a kiküldött költségvetés szerintünk 
nem volt egyértelmű. Ki fogja a kiküldött költségvetést egyértelművé tenni?  Akkor Önöknek kell 
megcsinálni a költségvetést, mert akkor Önöknek egyértelmű lesz, ez az én véleményem. Mert ha 
6,8,7 vállalkozónak nem egyértelmű, akkor ugyanúgy, mint bármikor, kérdez. Eddig nem tudom 
reggelig nem jött kérdés, és nem 80.000 meg 3.000.000, vagy 10.000.000 forintos eljárásokat 
bonyolítottunk le, hanem ennél nagyobbakat, milliárdosokat, úgy, hogy nem tudtuk felülvizsgálni és 



nem is akartuk felülvizsgálnia költségvetést. Utána a 2. határozati javaslat egy ismételt kiírást rendel 
el, hogy azt megelőzően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a dokumentációt jóváhagyja. 
Tegye meg, tegye meg, de ezt akkor meg kellett volna tenni, január 12-én, amikor kértem céges 
javaslatokat mindenkitől, de a Fidesz frakción kívül nem kaptam senkitől. Kaptam viszont 
észrevételeket, és mivel adtam már egy pár árajánlatot is. Mikor kapok egy költségvetést én az én 
szemüvegem, és most én a vállalkozó vagyok, adom meg a költségvetésben szereplő tételekről az 
egységárakat, úgy, hogy én számolok egy szummát, hogy nekem mi éri meg. Lehet húzni az időt lehet, 
mert mi történik különben egy éve? Mindenki nézzen a tükörbe. Ha nincs az erőszakosságom, akkor 
nincs szeptember 1-jétől díj, hanem még „Pató Pálozunk”, de hozunk egy határidőt akkor, hogy majd 
szeptemberben megvizsgáljuk.  Aztán utána szeptemberbe hozunk egy határidőt, hogy októberben, 
októberben hozunk egy határidőt, hogy decemberben, decemberben hozunk egy határidőt, hogy 
márciusban. Nálam ez a Pató Pál úr esete, Itt, most ugyanez játszódik le, de ha holnapután meg kell 
rendelnünk bármelyik 4 típusú sírhelyből újabb építést, akkor az a mi zsebünk lesz, és az olyan áron 
lesz, amit nem akarunk kontrollálni, mert azt se várjuk meg, hogy hétfőn a Városgondnokság 
felbontsa azokat az ajánlatokat, amik erre, az Önök által azt mondott rossz költségvetésre jönnek be. 
De van 6 vagy 8 abnormális vállalkozó, aki ezt vállalja, hogy erre ad ajánlatot. Hát, a döntés legyen az 
Önök felelőssége. Én nem támogatom ezt a két határozati javaslatot. Kíván-e valaki szavazás előtt 
szólni? Barbacs Ildikót illeti a szó. 
 
Dr. Barbarics Ildikó: Köszönöm a szót polgármester úr. Az a baj, hogy ilyenkor, mikor beszélünk, 
akkor azért elfelejtődnek dolgok. Lehet ránk azt mondani, hogy Pató Pál úr, egyvalakire nem lett 
egész végig az mondva, hogy Pató Pál úr, akitől sosem kaptuk meg azokat az adatokat, amiket 
kértünk, ez pedig az üzemeltető. Én elhiszem, hogy ahogy szokták mondani vannak „szent tehenek”, 
de én azt gondolom, hogy van egy határ, amikor van akitől már igazán meg kellene követelni és 
elvárni azt, hogy tegye azt, ami az ő feladata, és nem pedig a másik oldalra mutogatni folyamatosan, 
ha valami nem stimmel. Én elmondtam a bizottsági ülésen is, hogy rendkívüli módon meglepődtem, 
amikor megkaptam a meghívót és nem volt rajta a temető, mint témakör. Ugyanis ebben az évben az 
elejétől kezdve, amikor megláttuk az árazatlan kiírást folyamatos egyeztetéseket folytattunk, hogy 
nem megfelelő, nem egyértelmű, azért bizonyos szempontból érdekes lenne, hogy a vállalkozók 
hogyan adták meg az árajánlatokat, akkor, amikor nem volt egyértelmű a műszaki tartalom? Biztos 
valaki, valahonnan, valamit tudott. Nem tudom. Mi időben szóltunk, nem lehet azt mondani, hogy 
eltelt az idő és semmivel nem foglalkoztunk. Hetekkel ezelőtt jeleztük, hogy nem jó, ezen változtatni 
kell. Tudomásom szerint irodavezetőin még az is fölmerült, hogy adott esetben a 26-ai ülésen vissza 
fogjuk vonni és újat írunk ki, együtt beszéltük ott meg. Ehhez képest, amikor ez téma lett, akkor a 
meghívón nem is szerepelt a temetői anyag, és egyszeriben minden jó lett úgy, ahogyan van. A 
legeleje óta erről beszélünk, velünk is egyeztetett a polgármester úr, képviselőtársammal is 
egyeztetett és tudomásul vettük azt - a Városüzemeltetési irodával is beszéltünk, a 
Városgondnoksággal is -, hogy a műszaki tartalom meghatározásánál együttműködünk. Nem azért, 
mert mi jobban tudjuk, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy ez nem tartalmaz olyan műszaki 
paramétereket, ami egyértelmű. Elhangzott az is, hogy majd egyértelmű lesz a helyszíni bejáráskor. 
Ha nincs egy megfelelő  - építésznek nem kell mondanom -, ha nincs egy megfelelő műszaki 
tartalom, azt nem a bejáráson fogják megszerezni, hanem a kiírásnak kellene olyannak lennie, és 
akkor amikor teszünk egy ilyenre javaslatot, az még érdekesebb lett volna, ha mindezt akkor lépjük 
meg, amikor már felbontottuk a papírokat és látjuk azt, hogy ki, mire tett árajánlatot.  Ha utólag 
bontjuk ezt föl, akkor azt az a vád ért volna bennünket, hogy nem tetszik nekünk, mert vagy nem a 
mienk, nem a mi ismerősünk, nem az az összeg és a többi. Még a zárt borítékok előtt hetekkel, sőt 
még még a kiküldés előtt mi már jeleztük, hogy ebben a kérdésben lépni kellene. Ettől függetlenül 
semmi nem történt úgyhogy én azt gondolom, hogy a patópálság ebben a kérdésben egyáltalán nem 
minket illet és jó lenne, ha már néha annak a személynek is szólna,  akit illet, és megfelelő módon 
történnének mind a kiírások, mind az elszámolások és az elvárások mindenkivel szemben, mi ennek 
szeretnénk eleget tenni. Köszönöm. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a napirendre vételnek az SZMSZ szerint 
megvannak a szabályai. Biztos, hogy ugyanazokat a mondatokat nem ugyanúgy értjük, amik 
ugyanabban a légtérben hangzanak el. Arról én nem tudok -  az utolsó e-mailt leszámítva -, hogy 
26-án ez napirendként egyáltalán szerepelt volna. Azt, hogy ki és hogyan ad adatokat, én mindig azt 



szoktam mondani, hogy mi vagyunk a megrendelők, ha mi kérünk ezt, erre az időre, és azt nem 
kapjuk meg, akkor meg kell lépni azokat a szankciókat, és nálam nem voltak soha szent tehernek és 
nem is lesznek, nálam feladatok vannak és a feladatoknak a legrövidebb időn van belül való 
elvégzése volt mindig a szempont, nem az, hogy hogyan fordítsak energiát arra, hogy mit tett nem 
lehet megcsinálni. Nincs értelme tovább úgy érzem, erről a témáról beszélni, már úgyis nagyon sokat 
beszéltünk róla, a többit majd az idő eldönti. 
 
Jégl Zoltán: Köszönöm a szót Polgármester Úr. Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy mi 
értelme lenne egy olyan árazatlan költségvetésre most beadni az árakat, amik nem pontosak? Tehát 
lehet, hogy összehasonlítani össze tudunk hasonlítani, de mi sem vagyunk akkor rendesen képben. 
Tehát hogyha egy egy bizonyos tételnek a mennyisége itt a kiírás szerint X és mi meg azt mondjuk, 
hogy ez nem X hanem 0, 6X, tehát a fals eredmények és fal értékek, fals árak jönnének be erre a 
kiküldött árazatlan költségvetésre. Igenis vannak olyan műszaki tartalmak, amiket kimehetnek, 
megnézhetik a temetőben a nyolcszögletes urnafalat, de hogy annak a belsejében mi van vagy mi 
nincs, azt senki nem tudja vagy senki nem tudja megmondani. Úgy hallottam, hogy gyakorlatilag erre 
a műszaki bejárásra nem jött el senki, tehát akkor biztosan mindenki képben van. De azért gondoljuk, 
mert egy a valóságnak nem megfelelő költségvetési kiírást most beárazni és erre meghirdetni a 
beszerzést, akkor mi sem vagyunk képben. Hát nem fogjuk megtudni pontosan, hogy az a vállalkozó 
az a valóságnak megfelelő méretű, mennyiségű és műszaki tartalmú, különböző temetkezési formák 
építményeire mi, ami a valóságos ár, ha nem jó – és szerintünk nem jó -  a kiküldött költségvetési 
tétel.  
 
Polics József: Még 810-szer el elmondhatjuk, hogy mi a valóságnak megfelelő kiírás, azt döntse már 
el valaki, és meg lehet majd kérdezi, de ez majd hétfőn fog kiderülni, amikor le fogják adni az 
árajánlatot, hogy ki ad árajánlatot egyáltalán. Mert az, hogy a helyszíni szemlére nem jött el senki is 
rá lett kérdezve, vagy akkor számíthatunk, rá, hogy adsz árajánlatot, és is itt van, nekem leírták, hogy 
ki fog adni, ki nem fog adni, ki még gondolkodik rajta. De mindenki ugyanazt az anyagot kapta meg, 
a valóságnak nem megfelelőt vagy a valóságnak megfelelőt, mert egyik oldal azt mondja, hogy igen a 
másik oldal azt mondja, hogy nem, mert ez alapján készültek el azok a műtárgyak, amik kint vannak. 
A másik. Minden kiírásba benne van az, és ezt már 40.000.000-szor leírtam a több évtized alatt, a 
kiíró fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítson, bár visszautasítsa az ajánlatot, ez a 
kiírás része, most is a kiírás része. Bólogatnak a kollégák. Így volt mindig, akkor miért teszem föl 
előre a kezemet? Órákat beszéltünk négyszemközt, nyolcszem közt mindenhogyan. Jurinovits 
Miklóst illeti a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm szépen polgármester úr. Igen, a műszaki tartalom fontos, főleg egy 
árajánlat adáshoz, de ha nincsenek meg a megfelelő műszaki paraméterek, nagyon egyszerű a képlet 
szerintem ki kell menni a temetőbe és visszamérni azokat, amik jelen pillanatban vannak. Mai, 
modern mérőműszerekkel meg lehet mérni a betonvastagságot, a zúzottkő feltöltés vastagságát és 
meg lehet határozni azt, hogy eddig milyen módon készültek. Én magam is sajnos el keveredtem itt az 
adatokban és volt, ahol 12 cm betonvastagságról írtak a járdás sírhelyeknél, volt ahol 17 cm, nem 
igazán tudtam eldönteni, hogy most valójában ennek milyen műszaki tartalmának kell lenni. 
Köszönöm szépen. 
 
Polics József: Erről a 2 határozati pontról szavazzunk jelenleg. Ki az, aki támogatja, én nem 
támogatom. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal 5 nem szavazat mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
 

 
 
 
 
 
 



11/2023. (I. 26.) sz. határozat 
 

A temetői beruházások kapcsán kiírt beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és ismételt 
kiírása 

 
Komló Város Önkormányzat képviselő testülete a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság előterjesztése 
alapján a temetői beruházások kapcsán kiírt beszerzési eljárás lefolytatásának ügyét újratárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testülete utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság vezetőjét, hogy a 
temetői beruházásokra kiírt beszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelenné. 
 
Határid ő:  2023. január 31. 
Felelős:  Bareith Péter intézményvezető 

 
2. A Képviselő-testület az eljárás ismételt kiírását rendeli el azzal, hogy annak megindítását 

megelőzően a dokumentációt a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsággal pontosított műszaki 
tartalommal jóvá kell hagyatni. A beérkezett ajánlatokat a szerződéskötést megelőzően szintén jóvá 
kell hagyatni a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsággal. 
 
Határid ő:  2023. február 28. - kiírásra 
          2023. márciusi rendes képviselő-testületi ülés - döntésre 
Felelős:  Bareith Péter intézményvezető 

  
Polics József: Akkor hajrá, hajtsák végre, hál’ Isten nem én vagyok a felelős. Köszönöm szépen 
mindenkinek a munkáját sűrű napok következnek, nagyon mozgalmas időszak fog jönni. Hamarosan 
fogunk mindenkit tájékoztatni.  Várhatóan február 20. környékén lesz a költségvetés I. fordulójának 
a tárgyalása. Addig lehet, hogy rendkívüli ülést kell majd tartanunk, ahhoz, hogy áprilisban a 
korábban említett tömegközlekedési dolgokat be tudjuk vezetni. Tehát már áprilisról beszélek, ahhoz 
február végén ezekben a kérdésekben is döntést kell hozni. A mai, és jövőhéten még lesz itt egy 
online részlet egyeztetés, szerdán reggel 8 órakor, össze fogunk állítani egy erre vonatkozó 
menetrendet is, de a február is a március eleje nagyon sűrű lesz, a szokásos forgatókönyvekkel 
közmeghallgatásokkal és rengeteg dologgal, amit közösen meg kell oldanunk. Köszönöm szépen, 
mindenkinek szép estét kívánok!  
 

K.m.f. 
 

 dr. Vaskó Ernő          Polics József 
címzetes főjegyző          polgármester 


