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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló CXXVII. törvény 5 számú melléklet 
20. pontjában megfogalmazott felhatalmazás alapján a 15/2007. (III. 14.) OKM rendelete 
lehetőséget teremtett az utazó szakember-hálózat kialakításához szükséges gépjármű 
beszerzésére.  
 
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (mely 2009. július 1. napjától a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola tagintézménye) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásban rögzítetten 19 településen lát el nevelési tanácsadás, logopédiai, 
valamint gyógy-testnevelés feladatokat. Komló Város Önkormányzata az utazó szakember-
hálózat működtetéséhez szükséges személygépkocsi beszerzéséhez, valamint annak 
üzemeltetéséhez a 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján 2.431.000 forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el. A támogatási összegből, valamint a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 600.000 forint átadott pénzeszköz felhasználásával 3.000.000 
forintért beszerzésre került a KWL-812 rendszámú Skoda Fabia típusú személygépkocsi.  
 
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat utazó pedagógusi feladatainak ellátására heti 3 napot 
vette igénybe a személygépkocsit, a többi napon az autó a közterület-felügyeleti feladatok 
ellátását szolgálta.  A személygépkocsi használata, valamint a költségek viselése a 
Polgármesteri Hivatal, mint a gépjármű üzembentartója, valamint a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola között megkötött megállapodásban került rögzítésre. 
 
A személygépkocsi 2011. január 1. napjától közterület-felügyeleti feladatok ellátására nem 
kerül igénybe vételre, így célszerűnek tartanám az 1.125.000 forint  (2011. február 15-ig 
elszámolt értékcsökkenés leírás 1.875.000 forint)  értéken nyilvántartott személygépkocsi  
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás számára történő térítésmentes átadását 
2011. február 15. napjával, mely továbbra is az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat utazó 
pedagógusi feladat-ellátását szolgálná a 2010/2011-es tanév során heti 3 napon, a fennmaradó 
napokon a kistérségi iroda használná. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság javaslatának figyelembe vételével – a KWL-812 rendszámú Skoda Fábia 
típusú személygépkocsi térítésmentes átadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 

1.) A képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat tulajdonát képező KWL-812 
rendszámú, TMBBC25J883072636 alvázszámú Skoda Fabia típusú 
személygépkocsit ingyenesen a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás tulajdonába adja azzal, hogy társulás a személygépkocsi használatáról 
megállapodást köt a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskolával, oly 
módon hogy a használat igazodik az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat utazó-
pedagógusi feladatainak ellátásához.  

2.) A gépjármű átadásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség az átvevőt 
terheli. 

 



3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az átadással kapcsolatos feladatok 
elvégzéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős: dr.Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 

Komló, 2011. január 27. 
 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
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