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Az előterjesztés tárgya:  Magyarországi Bányásztelepülések Országos 

Szövetségében egyesületi tagság fenntartása 
 
 
Iktatószám: 3949/2011.      Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Niedermayer Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C.) 8. pont 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
 Meghívott: Krajnyák József 7300 Komló, Köztársaság u. 19. ..............................  
 
  ................................................................................................................................  
 
  ................................................................................................................................  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az országhatáron belüli és azon túli bányásztelepülések együttműködésének kialakítására és 
fejlesztésére indult el az a kezdeményezés, mely létrehozta a Magyarországi 
Bányásztelepülések Országos Szövetségét (MABOSZ). 
A politikai tevékenységet nem folytató, pártoktól független egyesület elsősorban a 
bányásztelepülési önkormányzatok sajátos helyzetéből adódó érdekeinek megjelenítésére és 
képviseletére, e térségekben a problémák feltárására, összehangolt stratégiai célok 
megfogalmazására, térségi és Európai Uniós pályázati források felkutatására és az abban való 
részvétel elősegítésére, a környezetvédelmi, idegenforgalmi, bányász- és kulturális értékek 
feltárására irányul azzal, hogy az egyesületben részt vállaló önkormányzatok tevékenységét 
Európai Uniós, szakmai és módszertani segítségnyújtással is támogassa. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 137/2005. (VIII. 30.) sz. határozatával 
kifejezte azon szándékát, hogy rendes tagként csatlakozzon a „Magyarországi 
Bányásztelepülések Országos Szövetsége” egyesülethez. Ezzel vállalta a tagsággal járó 11,- 
Ft/fő/év egyesületi tagdíj megfizetésének kötelezettségét, mely tagdíj azóta sem emelkedett. 
 
Az egyesületi tagságból az elmúlt időszakban számos előnye származott a településnek, ezek 
a teljesség igénye nélkül: 
 

- A szövetségi tagságnak köszönhetően az elmúlt időszakban mintegy 600.000.- forint 
összegű támogatásban részesült a város. A támogatások összege a 
bányászhagyományok ápolásának támogatására, így többek között a bányász-szobor 
áthelyezésére került felhasználásra, 

- 2008. évben városunkban került megrendezésre az Országos Bányásznap 
rendezvényein belül a Központi Bányász Ünnepség, 

- 2009. május 16-án első alkalommal, hagyományteremtő céllal került megrendezésre 
az Országos Bányásztalálkozó.  

- 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat keretében a Nemzetközi 
Bányásznap programjain Komló szintén képviseltette magát. 

 
A MABOSZ elnöke a 2011. január 17-én érkezett levelében tájékoztatott, hogy az elnökség a 
Szövetség alapszabályában meghatározott közgyűlését készíti elő és kérte az arra vonatkozó 
tájékoztatást, hogy a település képviseletét a Szövetségen belül ki látja el a továbbiakban. 
 
Indítványozom, hogy a MABOSZ-tagság változatlan fenntartása mellett a település 
képviseletét – évenkénti beszámolási kötelezettség mellett – 2014. december 31. napjáig, 
határozott időtartamra Krajnyák József lássa el, továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy javasolja Krajnyák Józsefnek az országos elnökség munkájában való részvételét. A 
megbízás ellátásával kapcsolatos költségeket a polgármesteri hivatal a továbbiakban is 
megtéríti a megbízott részére. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi 
ülésen ismerteti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottság javaslatának figyelembevételével 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 előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „Magyarországi Bányásztelepülések Országos 
Szövetsége” egyesületi tagság fenntartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1.) Komló Város Önkormányzata változatlanul fenntartja a „Magyarországi 

Bányásztelepülések Országos Szövetsége” egyesületen belüli tagságát. 
 
2.) A képviselő-testület teljes jogkörrel felhatalmazza Krajnyák Józsefet a település 

közgyűlésben történő képviseletére és felkéri a polgármestert, hogy erről a 2014. 
december 31. napjáig, határozott időtartamra szóló meghatalmazást Krajnyák Józseffel 
írja alá és annak megküldésével az egyesületet tájékoztassa a testület döntéséről, 
valamint tegyen javaslatot Krajnyák József részvételére az országos elnökség 
munkájában. 

 
3.) A Képviselő-testület megköszöni Radics Kálmán eddigi munkáját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József   polgármester 
 
 
Komló, 2011. január 27. 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 
 
 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2005. augusztus 30-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége való belépés 
 

137/2005. (VIII.30.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az igazgatási, ügyrendi és 
összeférhetetlenségi, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása alapján – 
megismerte a „Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége” egyesület 
alapszabályát és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Komló Város Önkormányzata kifejezi azon szándékát, hogy rendes tagként csatlakozik a 
„Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége” egyesülethez. Megállapítja, 
hogy az egyesület közgyűlésében az önkormányzat képviseletét a polgármester látja el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapszabály aláírására, felkéri 
egyben, hogy 2006. január 1. napjától kezdődően az egyesületi tagság időtartamára az 
adott évre eső tagdíj fizetési kötelezettséget a költségvetési tervezés során vegye 
figyelembe.  
 
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 
Felelős: Páva Zoltán   polgármester 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Páva Zoltán  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
jegyző 
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