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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok elmúlt 
testületi ülés óta végzett tevékenységéről, a bizottságokra átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról az alábbiak szerint terjesztem elő.  
 

I. 
Lejárt határidejű határozatok 

 
A 112/2010. (VIII.19.) sz. határozat alapján a jegyző előkészítette és a költségvetés 
részeként, abba beépítve elkülönítetten felsorolta a köteles és nem köteles feladatokat. Az 
ÁSZ ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv kidolgozására a későbbiekben kerül sor. 
 
A 129/2010. (IX.23.) sz. határozat alapján az abban nevesített kórházi eszközök 
értékesítése a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. részére megtörtént. 
 
A 147/2010. (X.28.) sz. határozat alapján döntött a képviselő-testület a hivatal szervezeti 
és működési szabályzatának módosításáról és a hivatal átszervezéséről. A határozat 
végrehajtása 2011. január 1. napjával megtörtént.  
 
A 151/2010. (X.28.) sz. határozat alapján a Komlóméd Kft.-vel kötött megállapodás 
megszüntetésre került. Az érintett fél tájékoztatása megtörtént a határozat megküldésével. 
A cég a 2010. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról a határozatban előírt 
határidőig a tájékoztatót benyújtotta.  
 
A 152/2010. (X.28.) sz. határozat alapján a jegyző a Városgondnokság pótigényéhez 
kapcsolódó előirányzat változások átvezetéséről gondoskodott. 
 
A 153/2010. (X.28.) sz. határozat alapján Komló város hatályos bel- és külterületi 
szabályozási tervének szakhatósági egyeztetése, közzététele megtörtént. A terv 
jóváhagyásra került.  
 
A 155/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 156/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a jegyző a járatvonalak módosításából adódó 
menetrendváltozásra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket megtette, a lakosság 
tájékoztatása megtörtént. 
 
A 157/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a polgármester a Techniq Reklám Kft-vel a 
2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra az E-on Zrt. tulajdonában 
lévő közvilágítási és kisfeszültségű villamos tartóoszlopokon történő reklámozásról szóló 
szerződést aláírta. 
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A 158/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a polgármester a Komlói Újság kiadására, 
valamint Komló város honlapjának üzemeltetésére vonatkozó megállapodást a Hegyhát 
Média Kft-vel aláírta.  
 
A 162/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a jegyző a szervezeti és működési szabályzat 
V. sz. függelékében a történő módosításokat átvezettette. 
 
A 163/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a polgármester a Solar Energy Systems Kft-
vel a munkahely-teremtési támogatásról szóló szerződést aláírta. 
 
A 164/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a polgármester a területi ellátásra vonatkozó 
szerződést dr. Szamos Gyöngyi háziorvossal aláírta. A jegyző a határozat alapján a 
12/2006. (III.30.) sz. rendelet I. sz. függelékén a változást átvezettette. 
 
A 165/2010. (XII.16.)  sz. határozat alapján a polgármester tájékoztatta az Antiko-Prof 
Kft. ügyvezetőjét a testületi döntésről és a felek között tárgyalások zajlanak. 
 
A 167-172. (XII.16.) sz. határozatok alapján a jegyző a részönkormányzatok tagjait a 
szervezeti és működési szabályzat VI. sz. függelékére felvezettette. 
 
A 173/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a polgármester az érintettet a testület 
döntéséről indokolással ellátott határozattal tájékoztatta. 
 
A 175/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a polgármester a Bodolyabér – Kishajmás 
települések között tervezett új ivóvíz vezeték kiépítéséhez kapcsolódó beruházáshoz 
szükséges nyilatkozatot aláírta. 
 
A 177/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a városi főépítész a szerkezeti és a módosított 
szabályozási tervet az építéshatósági ügyintézőkkel ismertette, a jóváhagyott anyagot az 
érintett szakhatóságoknak, valamint a Központi Tervtárnak megküldte. 
 
A 180/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a Komló Város Önkormányzat, valamint a 
Gazdasági Ellátó Szervezet tulajdonában lévő gépjárművek értékesítése, valamint a 
Gazdasági Ellátó Szervezet részére az új haszongépjármű megvásárlása megtörtént. 
 
A 181/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a jegyző az Auctus 2005. Kft-t a testület 
döntéséről tájékoztatta.  
 
A 182/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a Városgondokság kátyúzási feladatok 
forrásának megteremtéséhez kért pótigényére az előirányzat-változás átvezetése 
megtörtént. 
 
A 183/2010. (XII.16.) sz. határozatban foglalt, a Dél-Balaton Sióvölgye Regionális 
szilárdhulladék-gazdálkodási projekt megvalósításához történő pótlólagos önrész 
biztosítása ügyében a Költségvetési rendelet tárgyalásának második ütemével egyidejűleg 
visszamenőleges rendeletmódosításra kerül sor. 
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A 186/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a Városgondnokság vezetője a közvilágítási 
rendszer karbantartására vonatkozó versenyeztetési eljárás megindításáról intézkedett, az 
eljárás nyertesével a karbantartási szerződés aláírásra került. 
 
A 188/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a Fehérbot Sportegyesülettel a használati 
szerződés elkészült és aláírásra került. 
 
A 189/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a Kistérségi Iroda részére a helyettesítés 
rendjére vonatkozó határozati kivonat megküldésre került. 
 
A 190/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a polgármester a PANNON Szakképzési és 
Szervezési Társulással a társulási megállapodást aláírta.  
 
A 193/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a jegyző az egységes szerkezetű alapító 
okiratokat a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságához megküldte. 
 
A 194/2010. (XII.16.) sz. határozat alapján a polgármester a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési Tervét a Kistérségi Iroda részére 
megküldte. 
 

II. 
A bizottságok 2010. december 8-a óta végzett tevékenysége 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság: 
 
2010. december 13-án a bizottság zárt ülésen megtárgyalta a hozzájárulás az 1. számú 
gyermek háziorvosi körzet praxisjogának átadásához dr. Szamos Gyöngyi részére című 
előterjesztést. A bizottság átruházott hatáskörben 6 önkormányzati bérlakás kiutalásáról 
döntött, 27 fő részére szemétszállítási díjtámogatást állapított meg, valamint 9 fő esetében 
felülvizsgálta a méltányossági ápolási díj folyósítását és azok megszüntetéséről döntött, 
mivel a jogszabályi feltételek nem állnak fenn. A bizottság nyilvános ülésen 
véleményezte Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója tárgyában 
készített előterjesztést. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
2010. december 14-én a bizottság zárt ülésen megtárgyalta a Solar Energy Systems Kft. 
munkahelyteremtés támogatása, a komlói köztemető üzemeltetése, valamint az Auctus 
2005. Kft. szerződéstől való elállása (Spar telek) tárgyában készített előterjesztéseket. 
Nyilvános ülésen a Techniq Reklám Kft-vel kötendő szerződés, a Komló, Városház tér 1. 
ingatlanon Múzeum-Könyvtár épületében meglévő K&H bankfiók főbejáratának 
akadálymentesítése közterület-használati engedély ügye, a volt Május 1. Művelődési Ház 
tulajdonba adása, Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója, a 
Városgondnokság pótigénye, a Dél-Balaton Sióvölgye regionális szilárd 
hulladékgazdálkodási projekt pótlólagos önrész biztosítása, a helyi autóbusz-menetrend és 
járatmódosítás, a hulladékszállítási díj emelése, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. díjmódosítási 
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javaslata, a vízdíjakról szóló rendelet felülvizsgálta, az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok átszervezése, az Alkotmány u. 40. szám alatti üzlethelyiség 
bérbeadása, a Fehérbot Sportegyesület helyiség használatba adási kérelme, a közvilágítási 
koncepció, a komlói hulladéklerakó telep melletti ingatlanból területvásárlás és a közös 
tulajdon megszüntetése, valamint a településrendezési terv 2009-2010. évi módosítása 
című napirendeket tárgyalta. 
2010. december 16-án rendkívüli ülésén megtárgyalta a helyi autóbusz-menetrend és 
járatmódosítás, a Komló, Városház tér 1. ingatlanon Múzeum-Könyvtár épületében 
meglévő K&H bankfiók főbejáratának akadálymentesítése közterület-használati engedély 
ügye, valamint az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok irányító testületeibe 
delegálások című napirendeket. 
 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
2010. december 13-án a bizottság megtárgyalta a 2010. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslat, a 2011. évi költségvetési koncepció, a tervezett programok a 
jubileum jegyében, a Komló Városért Alapítvány 2010. évi tevékenységéről készített 
beszámoló, a javaslat a Komlói Újság kiadásáról, valamint Komló város honlapjának 
üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötésére, a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 2010. évi beszámolója, és a Társulás Tanácsa Elnöke 
helyettesítési rendje, a beszámoló Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2009/2010. tanévhez kapcsolódó működésről, a PANNON Szakképzési Szervezési 
Társulás társulási megállapodása módosítása, a nem költségvetési szervek támogatására 
pályázat, a 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
tájékoztató, az alapító okiratok módosítása, valamint a Kistérségi Közoktatási Koncepció 
felülvizsgálata tárgyában készített előterjesztéseket. 
Átruházott hatáskörben döntött a maximális osztálylétszám túllépésének 
engedélyezéséről. 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
2010. december 14-én a bizottság zárt ülésen megtárgyalta a Solar Systems Kft. 
munkahely-teremtési támogatása, a komlói köztemető üzemeltetése, az önkormányzati 
érdekeltségű gazdasági társaságok irányító testületeibe delegálások, valamint a 
Mecsekjánosi, a Sikonda, a Gesztenyés-Zobákpuszta, a Mecsekfalu, a Kisbattyán és 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzatok létrehozása tárgyában készített 
előterjesztéseket. 
Nyilvános ülésen tárgyalta a bizottság az önkormányzatok vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) sz. rendelet 
módosítása, a munkahelyteremtés támogatásáról szóló rendelet, a javaslat a Komlói Újság 
kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás 
megkötése, a beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2010. évi tevékenységéről, az 
anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról és az anyakönyvvezetők 
hivatali munkaidőn kívüli tevékenységének ellenszolgáltatásairól szóló önkormányzati 
rendelet, a 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
tájékoztató, a tervezett komlói programok a jubileum jegyében, az önkormányzati 
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tulajdonú gazdasági társaságok átszervezése, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. díjmódosítási 
javaslata, a hulladékszállítási díj emelése, a vízdíjakról szóló rendelet felülvizsgálata, a 
közvilágítás korszerűsítési koncepció, a helyi adók megállapításáról és a helyi adókkal 
kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) sz. rendelet módosítása, a 
városgondnokság pótigénye, az önkormányzati tulajdonú gépjárművek értékesítése, 
illetve gépjármű-beszerzés GESZ intézménynek, a KBSK finanszírozásáról szóló 
20/2010. (II.25.) sz. határozat módosítása, a Dél-Balaton Sióvölgye regionális szilárd 
hulladékgazdálkodási projekt pótlólagos önrész biztosítása, a tájékoztató Komló Város 
Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének I.-III. negyedévi teljesítéséről, a Komló 
Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója, a 2010. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslat, a tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről, az 
Auctus 2005. Kft. szerződéstől elállása (Spar-telek), a szervezeti és működési szabályzat 
módosítása, a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági kültagok vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettsége, valamint a Komló településrendezési terve 2009.-2010. évi 
módosítása tárgyában készített napirendeket. 
A bizottság átruházott hatáskörben döntött 1 fő szakember letelepítéséről, megtárgyalta a 
„Komló vis-maior helyreállításokhoz kapcsolódó tervek elkészítése” tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 
Ajánlattételre az alábbi tervező cégeket kérte fel: GEO Línea Kft. (Pécs, Finn u. 1/1.), 
VARGEO Bt. (Lothárd, Petőfi u. 16.), GEO-STAT Kft. (Pécs, Ürögi fasor 28.). Továbbá 
szóbeli előterjesztés alapján megtárgyalta a „mobil távközlési szolgáltatás igénybevétele” 
tárgyú, közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást. Az eljárás ismételt 
megindításáról döntött. 
2010. december 16-án a bizottság rendkívüli ülésén újra tárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok átszervezése című napirendet. 
2011. január 17-i rendkívüli ülésén a bizottság átruházott hatáskörben az 
„energiahatékonyság növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben” 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását vitatta meg. Ajánlattételre az alábbi közbeszerzési 
szakembereket kérte fel: Vinex Kft.(Pécs, Diós dűlő 5/2 C), Mihálovics Gábor egyéni 
vállalkozó (Pécs, Neumann János u. 20.), Solti Györgyi Számviteli Szolgáltató Kft. 
(Mohács, Bocskai út 13/A). 
Értékelte a „Komló, vis maior helyreállításokhoz kapcsolódó tervek elkészítése” tárgyú, a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat, nyertesnek a 
GEO STAT Kft.-t (7634 Pécs, Ürögi fasor 28.) hirdeti ki (1.168.000,- Ft+ÁFA). 
 
A Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat 
 
2011. január 10-én Gungl Tamás telekvásárlási ügyét tárgyalta meg. 
 
A Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2011. január 17-én pályázatok benyújtásának lehetőségéről, a 2011. évi programokról 
tárgyaltak, elnökhelyettest választották, továbbá az egyebek napirend alatt szóba került 
egy Baráti Kör megalakítása. 
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A Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2011. január 10-i ülésen a pályázatok benyújtásának lehetőségéről, a 2011. évi 
programokról, a kultúrház bérleti szerződéséről tárgyaltak, tájékozódtak a Kábel TV 
helyzetéről, valamint elnökhelyettest választottak. Az egyebek napirend alatt a szelektív 
hulladékgyűjtésről, valamint a sebességmérő végleges leszereléséről tárgyaltak. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben: 
 

• 6 önkormányzati bérlakás kiutalásáról döntött, 
• 27 fő részére szemétszállítási díjtámogatást állapított meg,  
• 9 fő esetében felülvizsgálta a méltányossági ápolási díj folyósítását és 

azok megszüntetéséről döntött. 
 
Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság átruházott hatáskörben: 

• döntött a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről. 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben: 
 

• döntött 1 fő szakember letelepítéséről,  
• a „Komló vis-maior helyreállításokhoz kapcsolódó tervek elkészítése” 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
ajánlattételre az alábbi tervező cégeket kérte fel: GEO Línea Kft. (Pécs, 
Finn u. 1/1.), VARGEO Bt. (Lothárd, Petőfi u. 16.), GEO-STAT Kft. 
(Pécs, Ürögi fasor 28.), 

• döntött a „mobil távközlési szolgáltatás igénybevétele” tárgyú, 
közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás ismételt 
megindításáról, 

• az „energiahatékonyság növelése Komló város önkormányzatának 
intézményeiben” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
lefolytatására vonatkozó beszerzési eljárásra az alábbi közbeszerzési 
szakembereket kérte fel ajánlattételre: Vinex Kft.(Pécs, Diós dűlő 5/2 
C), Mihálovics Gábor egyéni vállalkozó (Pécs, Neumann János u. 20.), 
Solti Györgyi Számviteli Szolgáltató Kft. (Mohács, Bocskai út 13/A). 

• értékelte a „Komló, vis maior helyreállításokhoz kapcsolódó tervek 
elkészítése” tárgyú, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásra beérkezett ajánlatokat, nyertesnek a GEO STAT Kft.-t (7634 
Pécs, Ürögi fasor 28.) hirdeti ki (1.168.000,- Ft+ÁFA) 
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IV. 
Egyebek 

 
I. KEOP-5.3.0/A pályázattal kapcsolatos tájékoztató 
 

A Komló Város Önkormányzata által 2010. áprilisában benyújtott 
„Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának növelése, Komló 
Város Önkormányzatának intézményeiben” című pályázatra vonatkozóan az 
ügyben eljáró EK Kft. – Energia Központ Nonprofit Kft. levélben tájékoztatta a 
hivatalt, hogy a pályázatot 294.412.731,-Ft összegű támogatásban részesítették. A 
beruházás összköltsége 390.568.539,-Ft, így 96.155.808,-Ft saját forrást kell 
biztosítani. A támogatási szerződés megkötése tavasz folyamán várható a 
szükséges dokumentumok megküldését és átvizsgálását követően. 
A projekt keretében 13 helyszínen, összesen 14 db önkormányzati tulajdonú 
intézményi épület külső hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, 
tetőszigetelése és gépészeti rendszerének korszerűsítése valósulhat meg. 

 
Ezek az intézmények az alábbiak: 

 
1. Sallai utcai óvoda   Komló, Sallai u. 1. 
2. Körtvélyesi óvoda   Komló, Nagyszántó u. 10. 
3. Mecsekjánosi óvoda  Komló, Iskola u. 39. 
4. Hunyadi J. utcai óvoda  Komló, Hunyadi u. 8-10. 
5. Szilvási óvoda   Komló, Függetlenség u. 30. 
6. Felsőszilvási óvoda   Komló, Május 1. u. 13. 
7. Gesztenyési óvoda   Komló, Rózsa u. 9. 
8. József A. Városi Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény  Komló, Városház tér 1.  
9. Sportközpont   Komló, Eszperantó tér 1. 
10. Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Komló, 48-as tér 7. 
11. „Szent Borbála Otthon”  Komló, Liliom u. 9. 
12. „Szent Borbála Otthon”  Komló, Sallai u. 32. 
13. KBSK főépület, tekepálya  Komló, Pécsi u. 44. 

 
Szintén KEOP pályázat keretében 2009. évben 9 db önkormányzati tulajdonú 
intézmény energiahatékonyságot növelő felújítására került sor. A hőszolgáltató 
által adott adatok jelzik, hogy a korszerűsítést követően komoly (30-40 %-os) 
hőmennyiség megtakarítás érhető el. Az ez évi beruházást követően is hasonló jó 
eredményekre számítunk. 
 
Jelenleg folyamatban van a független közbeszerzési szakértő kiválasztása, hogy 
februárban az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben megjelenhessen. A 
szándék az, hogy  tavaszra a nyertes kivitelezővel (vagy kivitelezőkkel) a 
vállalkozási szerződést megkössük és a beruházás szeptemberig befejeződhessen. 
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II. Tájékoztató a Teleház működéséről 
 

2010. december 31. napjáig a Teleház működtetését a Komlóméd Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. látta el. 2011. január 1. napjától a feladat ellátását a 
Komló és Térsége Fiataljainak Fóruma Egyesület végzi. A feladat-ellátása 
továbbra is Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény kezelésében álló Komló, Városház tér 1. szám alatti 53 m2 
alapterületű helységben, a korábban bérleti szerződésben foglaltakkal 
megegyezően, azaz a bárbeadó a bérleti díj fizetésétől eltekint, a bérlőnek csak a 
közüzemi díjakat kell megtérítenie. 

 
III. Bérleti díjak elengedése, kedvezmény 
 

A közelmúltban több önkormányzati ingatlan bérlője fordult kérelemmel a 
Városgondnoksághoz, amelyben az általuk bérelt, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díját kérték elengedni, mérsékelni. Jelenleg a vonatkozó 
önkormányzati rendeletünk nem biztosít lehetőséget ilyen döntésekre, így annak 
módosítása vált szükségessé. Ennek lényege, hogy a decemberben elfogadott, 
munkahelyteremtés támogatásáról szóló rendeletünkhöz hasonlóan kell kibővíteni 
a hatályos szabályozást úgy, hogy biztosítson jogi kereteket bérleti díj elengedésre, 
mérséklésre a közösségi „de minimis” csekély összegű támogatások szabályai 
között. 
 
A soron következő rendes testületi ülésen tárgyalja az illetékes minisztérium által 
jóváhagyott rendelet tervezetet a képviselő-testület, amelyről az érintett 
kérelmezőket tájékoztattuk. Amint hatályba lép az új szabályozás, annak 
ismeretében lesz mód érdemben elbírálni a kérelmeket. 

 
IV. Tájékoztatás 

 
A Dél-Dunánúli Regionális Fejlesztési Tanács a Regionális Monitoring 
Albizottságba a kistérségek társulásainak képviselőjeként szavazati joggal 
rendelkező tagnak Polics Józsefet delegálta. 
 
A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat elnöki, valamint az Országos Cigány 
Önkormányzat alelnöki tisztségére Hegedűs Istvánt választották meg. 
 
Talált Tímea a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt kompenzációs listájáról 
megválasztott képviselő a 2011. január 20-án kelt levelében mandátumáról, 
bizottsági tagságáról, illetve a Komlói Fűtőerőmű Zrt-ben betöltött felügyelő 
bizottsági megbízatásáról lemondott.  
 
Szintén beadta írásos lemondását dr. Barbarics Ildikó a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság elnöki tisztéről és tagságáról, valamint Albert Ákos 
ugyanezen bizottsági tagságáról. 
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H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

- a KEOP-5.3.0/A pályázattal kapcsolatban, 
- a Teleház működéséről, 
- a bérleti díjak elengedése, kedvezménye tárgyában 

készített tájékoztatót. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határidő: 2011. február 18. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2011. január 24. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
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Komló Város Önkormányzat    
Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 
 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének teljes 
illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott 
álláskeresők száma 5446  fő, aránya 21,8%.    
 

  2010. október 2010. november 2010. december 

 
Komló város 2199 21,80% 2206 21,90% 2328 23,10% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

5041 20,10% 5117 20,40% 5446 21,80% 

 
Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2328 fő (+122 fő az előző hónaphoz képest), aránya. 23,1% 
• Tartósan regisztrált: 827 fő (+34 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 570 fő (+83 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 18 fő  
• Rendelkezésre állási támogatás: 960 fő (+29) 
• 25 év alatti: 337 fő (+12 fő) 
• 50 év feletti: 469 fő (+24 fő) 
• Legfeljebb 8 általános iskolát végzett: 882 fő (+62 fő) 

 
 
 
Komló, 2011. január 25. 
 
 
Tisztelettel: 

Götzerné Páva Mária 
Kirendeltségvezető 

 

 



 

 
 

KÖKÖNYÖSI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 
7300 Komló, Városház tér 3. 

Tel: 72/584-000 

 
 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 2010. december 15.-én 
megtartott ülésén Komló Város Polgármesteri Hivatala I. emeleti kistanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 
 
Napirend: 
 
1.) A „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: dr. Hargitai János elnök 
Meghívott: Kiss Béláné GESZ vezetője 

 Rendeki Ágoston főigazgató 
 
 
2.) Létszámleépítés a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola 

tagintézményében 
Előterjesztő: dr. Hargitai János elnök 
Meghívott: Rendeki Ágoston főigazgató 

 
Polics József: Köszöntöm a megjelent polgármestereket. Dr. Hargitai János elfoglaltsága miatt az 
elnöki teendőket, Komló város polgármestereként én látom el. Az ülést 10 óra 5 perckor megnyitom, 
megállapítom, hogy a Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv írásban kerül rögzítésre, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérem Szabóné Varga Gabriellát, Liget polgármesterét. Változás van a napirendi 
pontokban, az alábbi szerint: 
 
1.) napirendi pont a KOÖK Szakközépiskola főigazgatójának, Rendeki Ágostonnak a lemondása, 
prémiumévek programban való részvétellel, 
2.) napirendi pont: a Magyarszéki Általános Iskolában 1 fő leépítése, 
3.) napirendi pont lenne a Kökönyösi Oktatási Központ 2010. évi költségvetésének módosítása. 
 
Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Az 1.) napirendi ponthoz, 
annyit mondanék előzetesen, hogy összehasonlítottam a megye többi intézményével a komlói 
intézményt, a gyermeklétszám tekintetében, és meg kellett állapítanom, hogy nagyon alacsony a szám. 
Azért az nem helyes, hogy itt vannak a középfokú intézményeink, és Pécsre játnak a gyerekek 
iskolába. Ez ellen valamit tenni kell. A normatíva összege is csökkent, de még szinten lehetne tartani, 
ha megfelelő lenne a gyermeklétszám. Nagyon drága így az intézményt működtetni. 
 

 



 

Megkerestem Rendeki Ágostont, most szeretném megköszönni a hozzáállást, hogy elfogadta a 
prémiumévek programban való részvételt, nagyon együttműködő volt e téren. 
 

Szavazás: 5 igennel egyetértettek a napirendi pontokkal 
 
Vargáné Szabó Gabriella: Én csak köszönetem tudom kifejezni Rendeki Ágoston igazgatói 
munkájáért. Meglepett ez a dolog, el kell mondanom, hogy a Ligeti Óvoda vezetőivel együttműködő 
volt, bármire szükség volt segített, ezt még egyszer köszönöm. 
 
Kárpáti Jenő: Én is csatlakoznék Gabika szavaihoz, az elmúlt időszakban mindig kompromisszumra 
tudtunk jutni. 
 
Papp István: Bár én igen kis ideig voltam polgármester, de attól függetlenül szeretném megköszönni 
a munkáját, és jó egészséget kívánok. 
 
Polics József: Amennyiben nincs több kérdés-vélemény-hozzászólás, kérem a társulás tanácsát, hogy 
szavazzon. 
 

Szavazás:  5 igen szavazattal a társulás tanácsa elfogadta Rendeki Ágoston lemondását és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
 
 
 

18/2010. (XII. 15.) Tt. határozat: 
 

1. A Társulási Tanács tudomásul veszi a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola főigazgatójának, Rendeki Ágostonnak a magasabb vezetői 
megbízásáról történő lemondását 2010. december 15-ei hatállyal és eltekint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 23. § (5) 
bekezdésében foglalt 2 hónap lemondási időtől. 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős: Dr. Hargitai János elnök 
 

2. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola főigazgatói álláshelyének betöltéséről szóló pályázati kiírást 2011. 
január 31-ig történő elkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Dr. Hargitai János elnök 
 

3. A Társulási Tanács 2010. december 16. napjától kezdődően a magasabb vezetői 
álláshely betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola főigazgatói feladatainak ellátásával dr. Hoppa Józsefet 
bízza meg és havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

• Garantált illetmény:    270.100 Ft.- 
• Magasabb vezetői pótlék     50.000 Ft.- 
• magasabb vezetői megbízása idejére szóló kiemelt munkáért járó-keresetkiegészítés:

      50. 000 Ft.- 
  Összesen:       370.100 Ft.- 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Dr. Hargitai János elnök 
 

 
 
 

 



 

2. napirendi pont: A Magyarszéki Általános Iskolában létszámleépítés. 
 
Laho Andrea: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy az előző napirendi ponttal összefüggésben a 
KÖOK engedélyezett létszáma 280 fő, a Magyarszéki Általános Iskoláé 17 fő, a Szakközépiskola 
engedélyezett létszáma: 126 fő. 
 
Polics József: Kérem a tanácsot, hogy ennek a kiegészítésnek az ismeretében szavazzon. 
 

Szavazás 5 igen szavazattal a tanács a létszámleépítéshez hozzájárult, 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
19/2010. (XII. 15.) sz. Tt. h a t á r o z a t  
A Társulási Tanács – az Elnök előterjesztésében– megtárgyalta a „Kökönyösi 
Oktatási Központ” Szakközépiskola Magyarszéki Általános Iskola tagintézmény 
feladat-ellátásának csökkenésével összefüggő létszámleépítést és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény engedélyezett létszáma 
1 fővel csökkenjen. Az 1 fő dolgozói létszám a Magyarszéki Általános Iskola 
tagintézmény létszámát csökkenti.  
A „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. január 1. engedélyezett 
összlétszáma 280 fő, melyből a Magyarszéki Általános Iskola engedélyezett 
létszáma 17 fő. A Szakközépiskola engedélyezett létszáma 126 fő. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Hargitai János elnök  
 
A Társulási Tanács nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fenntartói körén belül a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében 
a fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyeken a foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Hargitai János elnök  
 

 
3. napirendi pont: a 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
Kérdezem Kiss Bélánét, hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéshez. 
 
Kiss Béláné: Az előző két napirenddel összefüggésben itt is átvezetésre kerültek a létszámok 
valamennyi mellékleten. 
 
Polics József: kérem a társulás tanácsát, hogy szavazzon. (Időközben két polgármester még 
megérkezett, az útviszonyok miatt késtek.) 
 
Szavazás: 7 igen szavazattal támogatta a társulás tanácsa a 2010. évi költségvetés módosítását és az 

alábbi határozatot hozza: 
 
20/2010. (XII. 15.) Tt. határozat:  

 



 

Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) 
felhatalmazás alapján „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola (a továbbiakban: KÖOK) 
2010. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot alkotja: 
 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A határozat hatálya 
 

1. (1) A határozat hatálya a KÖOK valamennyi intézményére, intézményegységére, tagintézményére 
terjed ki.  
 

(2) A KÖOK költségvetése Komló város költségvetési rendeletébe épül be.  
 

 
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 
Kökönyösi Oktatási Központ „Szakközépiskola” 

2010. évi módosított költségvetése 
 

 
(3) „ Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  2010 . 12. 15-ei költségvetés módosításának 

a) tárgyévi  költségvetési bevételét    1.134.835 E Ft-ban, 

   aa) működési költségvetési bevételét 1.119.132 E Ft-ban, 

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét   15.703 E Ft-ban, 

b) tárgyévi költségvetési kiadását    1.134.835 E Ft-ban, 

   ba) működési költségvetési kiadását 1.119.132 E Ft-ban, 
- személyi jellegű kiadások                               697.339 E Ft, 
- munkaadókat terhelő járulékok                      183.364 E Ft, 
- dologi jellegű kiadások                                   223.366 E Ft, 
- ellátottak pénzbeli juttatásai                              15.034 E Ft, 
- támogatás értékű kiadások             29 E Ft, 
 

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását  15.703 E Ft-ban,  
összegben  állapítja meg 
 
 
(4) A Társulás Tanácsa a KÖOK összevont költségvetési mérlegét az I. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá.  
 
(5) A Társulás Tanácsa a KÖOK összevont működési költségvetési mérlegét a II. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
 
(6) A Társulás Tanácsa a KÖOK összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a III. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
 
(7) A Társulás Tanácsa a KÖOK 2010. évi bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti illetve kiemelt 
előirányzatonkénti megoszlását a IV. és V. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(8) A Társulás Tanácsa a KÖOK 2010. évi bevételeinek és kiadásainak címenkénti, alcímenkénti, 
jogcím-csoportonkénti, jogcímenkénti, előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontását 
az VI. számú melléklet szerint határozza meg. 

 



 

 
(9) A Társulás Tanácsa a KÖOK 2010. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulását a VI. 
számú melléklet mutatja be. 
 
(10) A Társulás Tanácsa a KÖOK 2010. évi engedélyezett létszámát az VI. számú melléklet szerinti 
intézményenkénti bontásban határozza meg. Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 282 fő. 
 
Komló, 2010. december 15. 
 
 
Határidő:  értelem szerint. 
Felelős:  dr. Hargitai János elnök 
  Rendeki Ágoston főigazgató 
  Intézmények, intézményegységek, tagintézmények vezetői 
 
A napirendi pontokat megvitattuk, kérdezném, hogy egyebekben van-e még valakinek megbeszélni 
valója. 
 
Horváth Zoltán: Szeretném tájékoztatni a Társulás Tanácsát, hogy a Megyei Önkormányzat csak a 
jogos igénnyel szeretné támogatni a középfokú intézményeket.  2010. december 8.-án kelt levelünkben 
kérelmeztük a főigazgató úrtól, hogy tételesen mutassa be a 2010. év elején előírt takarékossági 
intézkedések eredményeit. Úgy látjuk, hogy nem kevesebb összeget, hanem még többet kell a 
kökönyösi oktatási központ szakközépiskolái működtetéséhez hozzátenni. 
 
Összehasonlítottuk a megyében lévő többi középfokú iskolával a komlói középfokú iskolák 
működését, és meg kellett állapítani, hogy kétszer annyi pénzzel működik, mint mondjuk a mohácsi 
középfokú iskolák. Ezt a levelet Rendeki Úrnak címeztük, nyilván nem ő válaszolja meg ezért hoztam 
2 példányt, Hoppa úrnak és a polgármester úrnak. 
 
Laho Andrea: Azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a törvényes működést biztosítani kell, 
az Oktatási Hivatal megbünteti az intézményt, ha nincs meg az előírt létszám feltétel, megtakarítást 
csak a bérből lehet eredményezni.  
 
Horváth Zoltán: Ezt a levelet, amiről az előbb beszéltem, most át szeretném adni a Komlói 
Polgármester úrnak, valamint a megbízott főigazgatónak is Dr. Hoppa úrnak. Remélem, hogy Hoppa 
úrral megtaláljuk a közös hangot, eddig ez gond volt, az együttműködés talán jobb lesz ettől az időtől 
kezdve. 
 
Polics József: Kérésem, hogy ezt nézze meg az intézmény és minél előbb válaszoljon a megkeresésre. 
 
Kárpáti Jenő: A 2011. évi költségvetés alapján 47 millióról 41 millióra csökken a normatív 
támogatás összege. A létszámunk nem változott, az osztályszorzó számok viszont csökkenést 
mutatnak. Kikerültek a költségvetésből olyan elemek, amely jelentős normatív támogatás csökkenést 
eredményeznek. Az intézményfenntartó társulás tagintézményeibe járó gyermekek támogatása 
megszűnik a 2011/2012. nevelési évtől. 
 
Kiss Béláné: Kiküldtük a normatíva táblákat, látszik, hogy a 2010. évtől csökken a kistelepüléseken. 
Az önkormányzatoknak kell olyan lépéseket tenni, hogy a kiadási oldalon csökkenjen a költség. 
 
Horváth Zoltán: Közel 143 millió forintot tett hozzá a megyei önkormányzat a középiskolák 
működtetéséhez. Az idei igény a 250 millió forintot is meghaladja. A két épületből egy épületbe 
költöztek, a pedagógus létszám csökkent, a gyerek létszám is csökkent, de ez akkor is nagyon magas. 
 

 



 

Polics József: A szabad iskola választás jogával élhetnek a szülők és a gyermekek, de az akkor is 
elgondolkodtató, hogy mi okozza a gyermekek pécsi iskolákba történő beíratását. Ha egyszer valaki 
ennek utána nézne nagyon elgondolkodtató számok jönnek ki. 
 
Horváth Zoltán: Talán az első napirendi ponthoz kapcsolódó váltás is közelebb hozza egymáshoz az 
álláspontokat. A megyei önkormányzat nyitott minden megoldásra. Még sokszor fogunk egyeztetni a 
költségvetés elfogadásához. 
 
Polics József: az állami költségvetés sarokszámai elfogadottak, mindenkinek szemléletet kell váltani. 
Luxus, hogy a gyermekeink elmennek Komlóról. Nem fog egyik napról a másikra menni, de hosszú 
távon eredményt kell elérni. Az is már eredmény, ha nem fog csökkenni a normatív támogatás ezen 
okok miatt. 
 
Dr. Hoppa József: Nagyon köszönöm a megtiszteltetést, és igyekszem a feladatnak megfelelni. A 
Baranya Megyei Önkormányzat jóindulattal viseltet irányomban. A megyei támogatása nélkül nem is 
tudunk az elvárásoknak megfelelni és nem is tudjuk megvalósítani a célkitűzéseket. 
 
Kovács Gyula: A fenntartóknak kell gondoskodni, hogy hogyan tudnak takarékoskodni. Egy ilyen 
pici óvodában, mint a magyarhertelendi óvoda már szinte minden lecsökkentésre került. Próbáltunk 
más máshonnan gyermekeket hozni, nagyon komolyan mondom, de sajnos nem jártunk sok 
eredménnyel. Már Pécsre is elmentünk toborozni. Sajnos meg van kötve a kezünk, a DDOP pályázat 
miatt kénytelenek vagyunk ebben a formában működni, pedig lehet, ha családi napközi lenne akkor 
jobban kijönnénk. 
 
Böröcz Tibor: Szerintem a kormánynak is kellene szabályokat hozni, a szabad iskola és óvoda 
választás jogával a fenntartók nem tudnak mit kezdeni. 
 
Polics József: Amennyiben nincs több hozzászólás, vélemény, mindenkinek áldott békés ünnepeket 
kívánok 
 
Az ülést bezárom, 10 óra 30 perckor.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 
         Polics József 
         elnökhelyettes 
 
 
 
 
Vargáné Szabó Gabriella 
Polgármester 
 
 
 
 
Kiss Józsefné 
Jegyzőkönyvvezető 
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