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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a bizottságokra 
átruházott hatáskörök gyakorlásáról, végül az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt 
ülés óta folytatott munkájáról az alábbiak szerint terjesztem elő. 
 

I. 
Lejárt határidejű határozatok 

 
Az 1/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a jegyző a szervezeti és működési szabályzat 
III. sz. függelékében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság tagjainak személyében 
történt változásokat átvezettette. 
 
A 2/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 4/2011. (II.3.) sz. határozat, valamint a 2/2011. (II.4.) sz. rendelet alapján a jegyző 
az adósságkezelésről szóló 17/2005. (VII.4.) sz. rendelet egységes szerkezetbe 
foglalásáról gondoskodott. 
 
Az 5/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a polgármester a rövid- illetve hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásról szóló megállapodásokat a foglalkoztatókkal aláírta. 
 
A 7/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a jegyző az anyakönyvvezetői 
többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról és az anyakönyvvezetők hivatali munkaidőn 
kívüli tevékenységének ellenszolgáltatásairól szóló 3/2011. (II.3.) sz rendelet 
kihirdetéséről gondoskodott. 
 
A 8/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a polgármester gondoskodott Komló Város 
Önkormányzata kilépési nyilatkozatának az ITOSZ részére történő továbbításáról. 
 
A 9/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a polgármester a közmeghallgatás helyéről és 
idejéről a város lakosságát, az érdekelt szervek vezetőit a helyben szokásos módon 
tájékoztatta, a közmeghallgatásra a határozatnak megfelelően 2011. február 17-én 17.00 
órakor sor került. 
 
A 10/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a polgármester a Nagyszántó u. 2-4-6. számú 
társasház energia-megtakarítási pályázatához kapcsolódóan a módosított támogatási 
szerződést – mely szerint a lakóépület külső hőszigetelési munkáinak befejezési 
határideje 2011. június 30. – aláírta. A jegyző a támogatás összegét a 2011. évi 
költségvetés összeállítása során figyelembe vette. 
 



A 12/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a Komló Város Önkormányzat tulajdonát 
képező KWL-812 rendszámú Skoda Fabia személygépkocsi térítésmentes átadása a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére megtörtént, a jegyző az 
átadással kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodott. 
 
A 13/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a polgármester a 60 éves Komló város 
jubileumi rendezvény-naptárát a városi honlapon megjelentette. 
 
A 14/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a polgármester a Rádió 1-gyel a Közszolgálati 
Együttműködési Keretszerződést aláírta. 
 
A 15/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a polgármester a Komló, III. akna 3. sz. alatti 
lakás bérlőinek elhelyezése érdekében aláírta a 7300 Komló, Vörösmarty u. 25. szám 
alatti lakás megvásárlása ügyében kelt adásvételi szerződést. A képviselő-testület a 
vételár fedezeteként a lakásértékesítési alap egyenlegét jelölte meg, a jegyző az 
előirányzat változás költségvetési átvezetéséről gondoskodott. 
 
A 18/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a polgármester aláírta Krajnyák Józseffel a 
település MABOSZ közgyűlésében történő képviseletéről szóló meghatalmazást, 
annak megküldésével a Szövetséget a képviselő-testület döntéséről tájékoztatta. 
 
A 19/2011. (II.3.) sz. határozat alapján a polgármester a határozat megküldésével a 
Baranya Megyei Etikai Tanács elnökét a képviselő-testület döntéséről tájékoztatta. 
 
 

II. 
A bizottságok 2011. január 28-a óta végzett tevékenysége 

 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2011. január 31-én a bizottság zárt ülésen döntött 4 önkormányzati lakás 
bérbeadásáról. 
Nyilvános ülésen tárgyalta a bizottság Komló Város Önkormányzat 2011. évi I. 
fordulós költségvetési rendelet-tervezetét, a Baranya Megyei Etikai Tanácsba való 
delegálás meghosszabbítását, a szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló 
rendelet módosítását, a közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót, illetve az 
együttműködési megállapodások kérdését, valamint az adósságkezelési 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
2011. február 01-jén zárt ülésen tárgyalta a bizottság a 166/2010. (XII.16.) képviselő-
testületi határozat visszavonása és az önkormányzati érdekeltségű gazdasági 
társaságok alapító okiratainak és társasági szerződéseinek módosítása, köz- és 
taggyűlési határozatainak jóváhagyása című előterjesztést. 



Nyilvános ülésen került sor Komló Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési 
rendelet-tervezetének I. fordulós tárgyalására, a Komlói Városi Bíróság épületénél 
parkoló kialakításával, a Komló, Nagyszántó u. 2-4-6. sz. társasház energia-
megtakarítási pályázatával, a Komlói Városi Bíróságnál kialakítandó magáncélú 
parkolóval kapcsolatos közterület-használati díj elengedésére vonatkozó javaslat 
megtételével, szociális bérlakások vásárlásával, a Gráner-Travel területvásárlási 
kérelmével, valamint az Ipari úti belterületbe vonási kérelemmel kapcsolatos 
napirendek tárgyalására, valamint egyéb kérdések megvitatására. 
Átruházott hatáskörében döntött a bizottság az Alkotmány u. 40. szám alatti helyiség 
értékesítéséről, Gungl Tamás telek-kiegészítési kérelméről, a 2010. évi út-híd 
fenntartási keret, valamint a 2010. évi vízkár elhárítási keret felhasználásáról. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
 
2011. január 31-i ülésén a bizottság megvitatta Komló Város 2011. évi költségvetése I. 
fordulós tervezetét, a 60 éves Komló város jubileumi rendezvénytervét, a Rádió 1. 
szolgáltatóval kötendő együttműködési megállapodást, valamint egyéb kérdéseket. 
Átruházott hatáskörében a bizottság döntött a „Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő 
szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatására” kiírt pályázat 
benyújtásáról, valamint a „Szilvási Nevelési – Oktatási Központ” Óvoda és Általános 
Iskola maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről. 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
2011. február 01-jén a bizottság zárt ülésen tárgyalta a 166/2010. (XII.16.) képviselő-
testületi határozat visszavonása és az önkormányzati érdekeltségű gazdasági 
társaságok alapító okiratainak és társasági szerződéseinek módosítása, köz- és 
taggyűlési határozatainak jóváhagyása című napirendhez kapcsolódó előterjesztést, 
valamint átruházott hatáskörében döntött néhai Neu Józsefné munkáltató 
kölcsöntartozásával kapcsolatos elengedési kérelem ügyében. 
Nyilvános ülésen tárgyalta a bizottság a helyi önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati 
együttműködési megállapodással, valamint a Nagyszántó u. 2-4-6. sz. társasház 
energia-megtakarítási pályázatával kapcsolatos előterjesztéseket. Állást foglalt a 
bizottság a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségén belüli egyesületi 
tagság fenntartása, az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos rendelet módosítása, 
a Komlói Városi Bíróság épületénél létesítendő parkoló kialakítása, valamint a 
kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyása 
ügyében. A tárgyalt napirendi pontok között szerepelt még a közfoglalkozatásról szóló 
tájékoztatás és együttműködési megállapodások kérdése, a szociális ellátási formákról 
szóló rendelet módosítása, valamint a KWL-812 forgalmi rendszámú Skoda Fabia 
személygépkocsi térítésmentes átadásáról szóló javaslat a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás részére. Ugyancsak tárgyalta a bizottság a Közmeghallgatás 
tartásáról, az ITOSZ Közhasznú Egyesületből történő kilépésről szóló 
előterjesztéseket, illetve az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokért fizetendő 
díjakról és az anyakönyvvezetők hivatali munkaidőn kívüli tevékenységének 



ellenszolgáltatásairól szóló önkormányzati rendelet tervezetét. A napirendi pontok 
között szerepelt még Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-
tervezete (I. forduló), az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató, 
valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsági tagok választásának kérdése is. 
Átruházott hatáskörében döntött a bizottság a KEOP pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó ajánlat értékeléséről. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2011. január 28-i ülésen a pályázatok benyújtásának lehetőségéről, a buszmegálló 
felújításáról, a 2011. évi programokról tárgyaltak, tájékozódtak a Kábel TV 
helyzetéről, valamint elnökhelyettest választottak. Az egyebek napirend alatt a helyi 
közvilágítással kapcsolatos problémáról, a Hegyhát-Völgység Kistérségi Társuláshoz 
való csatlakozás lehetőségéről, valamint a „Kisbattyáni Híradó” elnevezésű kiadvány 
esetleges újraindításáról esett szó. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2011. február 07-én tartott ülésén a részönkormányzat megalkotta saját Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és megválasztotta a részönkormányzat elnökhelyettesét. 
Megtárgyalta munkatervét, valamint véleményezte Komló Város Önkormányzat 2011. 
évi költségvetésének tervezetét. Megvizsgálták a településrészi önkormányzat 
pénzügyi helyzetét és 2006-2010. közötti gazdálkodását. Napirendre került a 
Körtvélyesért Egyesülettel, illetve a Körtvélyesi Óvodával való együttműködés 
kérdése is. A részönkormányzat elnöke beszámolt a körtvélyesi városrészben végzett 
területbejárásról és javaslatot tett a szükséges intézkedések megtételére. Megvizsgálták 
a városrészben lévő önkormányzati helyiség hasznosításának lehetőségét, javaslatot 
tettek a „kutyafuttató” kijelölésére, az ebtartás szabályainak felülvizsgálatára, 
gyógyszertár, illetve bankautomata kialakítására. A részönkormányzat elnöke 
tájékoztatást adott a 19-es helyijárat menetrend-változásának okairól és az ebből eredő 
problémákról. Döntés született a városrész közös képviselőivel, illetve – a 
távhőszolgáltatás és más közüzemi szolgáltatások kapcsán felhalmozódott lakossági 
hátralékok kezelésének módjairól – a szolgáltató cégek vezetőivel tárgyalások 
megkezdéséről. A részönkormányzat döntött lakossági fórum tartásáról, valamint állást 
foglalt dr. Barbarics Ildikó pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottságban betöltött elnöki 
pozíciójáról történő lemondása ügyében. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2011. február 02-án tartott ülésén a településrészi önkormányzat megválasztotta 
elnökhelyettesét, valamint tárgyalta 2011. évi munkatervét. Ezen belül foglalkoztak a 
területen játszótér kialakításának lehetőségével, a buszmegállók állapotának 
kérdésével, padok kihelyezésének lehetőségével. Szóba került a tónál lévő bekötőút 
aszfaltozása, üdvözlő tábla kihelyezése, parkosítási kérdések, valamint felvetődött a 
fűnyírás szabályozásának szükségessége. Megvitatták a Villa-sori telkek kérdését és a 
Sikondai Napok rendezvénytervét. 



III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

• 4 önkormányzati lakás bérbeadásáról. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság átruházott hatáskörben 
döntött: 
 

• „Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, programok 
megvalósításának támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról, valamint a 

• „Szilvási Nevelési – Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről. 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

• néhai Neu Józsefné munkáltató kölcsöntartozásával kapcsolatos elengedési 
kérelem ügyében, valamint a 

• KEOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó 
ajánlat értékeléséről az alábbiak szerint: 

  a bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és 
Mihálovics Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadót (7636 Pécs, 
Neumann János u. 20.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

• az Alkotmány u. 40. szám alatti helyiség értékesítése, 
• Gesztenyési telek-kiegészítés (Gungl Tamás kérelme), 
• a 2010. évi út-híd fenntartási keret felhasználása, valamint a  
• 2010. évi vízkár elhárítási keret felhasználása ügyében. 

 
 

IV. 
Egyebek 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Vida János 2011. március 31. 
napjával kérte a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nél fennálló munkaviszonyának, valamint 
vezető tisztségviselői feladatok ellátására irányuló megbízási jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszűntetését. A pozíció fontosságára, valamint a rövid 
határidőre tekintettel az 1. számú mellékletben foglalt tartalmú pályázati kiírás 
megjelentetéséről gondoskodtam a Heti Világgazdaság, a Magyar Nemzet és a 
Dunántúli Napló médiumokban. A pályázati kiírásban megfogalmazott feltételek nem 
szűkítik le indokolatlanul a lehetséges jelentkezők körét, így biztosítva széles körű 



lehetőséget a megfelelő szakember kiválasztására. Az igazgatóság elnökének 
megválasztása a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Az 2. számú melléklet tartalmazza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsának 2011. február 08-án, kedden megtartott üléséről készített 
jegyzőkönyvet. 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság 2011. február 01-jén megtartott ülésén 
elhangzottak alapján a Városgondnokság a 3. sz. mellékletben foglaltakról tájékoztatja 
a tisztelt Képviselő-testületet. 
 
 
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 Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósága elnöki tisztségére kiírt pályázat 
tartalmát,  

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának üléséről 
készült jegyzőkönyvben foglaltakat, 

- a Városgondnokság tájékoztatóját 
 a városban lévő közterületek, terek és utcák fáinak, bokrainak 

kezeléséről, pótlásáról, valamint a jövőben tervezett munkákról, 
illetve 

 a városban történt illetve történő, mások által közterületen végzett 
munkálatok utáni helyreállításról. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határidő: 2011. március 10. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
Komló, 2011. február 16. 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
 
 

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. kizárólagos 
tulajdonosa pályázatot hirdet a cég igazgatósági elnöki álláshelyének betöltésére. 

 
Alkalmassági feltételek: 
 

- büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár; 
- közgazdasági vagy gépész vagy energetikai felsőfokú végzettség; 
- 2 éves vezetői gyakorlat; 
- „B” kategóriás vezetői engedély 

 
 
Előnyt jelent: 
 

- a felsoroltak közül több felsőfokú végzettség együttes megléte; 
- angol vagy német tárgyalóképes nyelvismeret; 
- az előírtat meghaladó tartamú hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat 

 
A pályázathoz csatolni kell:  
 

- részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munkakörök, 
tevékenységek leírását, korábbi munkáltatóktól ajánlást; 

- részletes szakmai programot; 
- iskolai végzettséget, egyéb képesítést igazoló okiratok másolatát; 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik 
 
Az állás betölthető 2011. április 1. napjától.  
 
A feladat határozatlan idejű munkaviszony, és külön vezetői megbízás keretében látható el. 
Díjazás megállapodás szerint.  
 
A részletes szakmai program összeállításához dokumentáció áll rendelkezésre, amit a 
polgarmester@komlo.hu e-mail címre beérkezett igénylés alapján minden pályázó számára 
továbbítunk. 
 
A pályázatnak 2011. március 18-ig postai úton, zárt borítékban kell beérkeznie Polics József 
polgármesternek címezve (7300-Komló, Városház tér 3.). A borítékon fel kell tüntetni: 
„Pályázat a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnöki álláshelyére”. 
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2. sz. melléklet 
 

 
Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 2011. február 08-én, 
kedden megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye: Komló Város Polgármesteri Hivatala II. emeleti nagyterme 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

N A P I R E N D I   P O N T O K 
 
 

 
1.) A rendelet megalkotására kijelölésre kerülő önkormányzat 

Előadó:  Polics József Elnök 
     Kiss Józsefné 
 

 
2.) 2010. évi költségvetés előirányzatainak módosítása  

Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 
 
3.) 2011. évi költségvetés elfogadása 

Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 
 
4.) Szociális Intézmények 2011. évi térítési díjainak meghatározása 

Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 
 
5.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi 

Napközi térítési díjainak meghatározása 
Előadó:  Polics József Elnök 

     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
 
6.) Alapító Okiratok módosítása 

Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
   
 



 
 
 
7.) Pályaválasztás 2010. évi tevékenységéről beszámoló és a 2011. évi megállapodás 
elfogadása 

Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
   Meghívott: Krebsz János 
8.) Mozgókönyvtári szolgáltatás 2010. évi tevékenységéről tájékoztató és a 2011. évi 
megállapodás elfogadása 

Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
   Meghívott:  Benked Anett  
 
9.) KWL-812 rendszámú Skoda Fabia típusú személygépkocsi átvétele 

Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
 
10.) Egyebek 

 
 
Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Szociális 
Szolgáltató Központ vezetőjét – Kasziba Zsuzsannát, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetőjét – Elmontné Popán Ildikót, a Bölcsőde vezetőjét – Szabó Gabriellát, a 
Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár képviselőjét – Benked Anettet, a Fogyasztóvédelem 
képviselőjét – Horváth Lászlónét, valamint a Pedagógia Szakszolgálat képviselőjét, Bognár 
Lászlót. 
Az ülést 10 óra 3 perckor megnyitom. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes, jegyzőkönyv a szokásos 
módon hangszalagon kerül rögzítésre. Van e valakinek a napirendekhez módosító javaslat, 
kiegészítése? Nincs, akkor kérem szavazzunk a napirendekről. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
Polics József: Módosítást javaslok a napirendek sorába, hogy a vendégeinknek ne kelljen az 
ülés végét megvárnia a 7. és 8. napirendet vegyük előre. Aki ezzel egyetért kérem szavazzon.  
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
Polics József: Köszönöm, akkor kezdünk az eredetileg 7 számú most 1 számú napirendünkkel 
a pályaválasztás 2010, évi tevékenységével és a 2011. évi megállapodás megállapodása. A 
Pedagógiai Intézet 2008 óta végez a kistérségben pályaválasztási tanácsadó tevékenységet. Az 
erről szóló beszámolót az előterjesztéshez megkapták. Meg kell kötni az idei évre vonatkozó 
szolgáltatói szerződést is. Kérdezem Bognár László urat, hogy van e kiegészíteni valója? 
Nincs. Kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs, akkor megkérdezem a Humánszolgáltató és a 
Pénzügyi Bizottság elnökeit, hogy a bizottságok hogyan döntöttek? 
Pecze Gábor: A bizottság támogatja. 
Kovács Gyula: A bizottság támogatja. 
Polics József: Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk a napirendről. 



 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot 
hozza:  
 
 
1/2011. (II.08.) sz. Tct Határozat: 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság, valamint az Elnökség véleményének figyelembe 
vételével megtárgyalta a Baranyai Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 
Központja beszámolóját, valamint a megállapodás tervezetet és a következő határozatot 
hozza: 
 
1. A Baranyai Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja beszámolóját 

elfogadja. 
 
2. A Társulás Tanácsa elfogadja a megállapodás tervezetet és felhatalmazza az Elnököt, hogy 

a pályaválasztási tanácsadás feladat-ellátással kapcsolatos szerződést aláírja. 
 
3. A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy az aláírt szerződés másolati 
példányát a közoktatási intézményt (általános iskolát) fenntartó önkormányzatok és az 
általános iskolák részére küldje meg. 

 
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 
K o m l ó, 2011. február 08. 
 
       Polics József s.k. 

Elnök 
 
2.napirendi pont: Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár 2010. évi beszámolója és 
megállapodás módosítás. Köszöntöm Benked Anettet, a könyvtár képviselőjét. A 
megállapodás alapján minden évben el kell számolni a mozgókönyvtári szolgálat 
biztosításáról. Ezen kívül a könyvtárral kötött megállapodást is minden évben újra kell kötni. 
A beszámoló és a megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. Kérdezem Benked 
Anettet, hogy kíván-e az előterjesztéshez hozzászólni. Nincs, akkor megkérdezem a 
Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság elnökeit, hogy a bizottságok hogyan döntöttek?  
Pecze Gábor: A bizottság támogatja.  
Kovács Gyula: A bizottság támogatja.  
Polics József: Ha nincs kérdés, akkor szavazzunk a napirendről. 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot 
hozza:  
 
2/2011. (II.08.) sz. Tct Határozat: 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Csorba Győző Megyei Könyvtár 
beszámolóját megtárgyalta – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – és az alábbi határozatot hozza: 



 
1.) A Társulás Tanácsa a Csorba Győző Megyei Könyvtár 2010. évi mozgókönyvtári 

szolgálat biztosításáról szóló beszámolóját elfogadja. 
2.) Kéri a Társulás Tanácsa a szolgáltatásban részt vevő települési polgármestereket, hogy 

kísérjék figyelemmel a szolgáltatás költségvetési törvényben előírt feltételeinek 
teljesítését. 

3.) A Társulás Tanácsa megismerte a Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötendő 
megállapodást és felhatalmazza az elnököt annak aláírására. 

4.) A Társulás Tanácsa egyetért a mozgókönyvtári normatív támogatás megállapodásban 
rögzített felosztásával és felhasználásával. 

 
 
   
 

Határidő:   azonnal 
  Felelős:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
     Települési polgármesterek 
 
K o m l ó, 2011. február 08. 
 
 

Polics József s.k. 
        Elnök 
 
 
 
 
3. napirendi pont: A rendelet megalkotására kijelölésre kerülő önkormányzat 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdése kimondja: „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú 
kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a 
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot”. Mivel a többcélú 
önkormányzati társulásról szóló törvény kimondja, hogy a társulás döntéseit határozat 
formájában hozza, ezért rendeletalkotási joggal nem rendelkezik. Ennek értelmében ki kell 
jelölni azt az önkormányzatot, amely rendeletalkotásra lesz jogosult. Én a Komló Város 
önkormányzatát javaslom. 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököket a 
bizottságok véleményéről. 
Pecze Gábor: A bizottság elfogadja a javaslatot.  
Polics József: Van e javaslat vélemény? Nincs akkor kérem, hogy a napirendi pontról 
szavazzanak. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, , az alábbi 
határozatot hozza:  
 
3/2011. (II. 08.) sz. Tct. Határozat 



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – 
a Humánszolgáltató Bizottság véleménye figyelembe vételével – megtárgyalta a 
rendeletalkotásra kijelölésre kerülő önkormányzatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa Komló Város Önkormányzatát jelöli ki a társulás által fenntartott 
intézmények működésével kapcsolatos rendeletek megalkotására. 

2.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása felülvizsgálatakor 
a rendeletalkotással kapcsolatos szabályokat dolgozza ki és azokat az 
Együttműködési Megállapodásba építse be. 

3.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy Komló Város Önkormányzat Jegyzőjét 
értesítse arról, hogy a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények 
működésével kapcsolatos rendeletek megalkotásáról és annak kihirdetéséről 
gondoskodjon. 

4.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy képviselő-
testületeiket, valamint a jegyzőket értesítsék a rendeletalkotással kapcsolatos 
döntésről. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:    Polics József Elnök 
      Varga Zsolt irodavezető 
      Települési önkormányzatok polgármesterei 
    
 
 
K o m l ó, 2011. február 08. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
4. napirendi pont: 2010. december 31-i előirányzat módosítás 
A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges a napirendet 
tárgyalni. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója.  
Kiss Béláné: Nincs, a bizottsági ülésen megtárgyaltuk. 
Polics József: Nincs, valamennyi bizottság tárgyalta a bizottsági véleményeket kérem. 
Pecze Gábor: Elfogadtuk.  
dr. Csörnyei László: Elfogadtuk. 
Kovács Gyula: Elfogadtuk. 
Polics József: Valamennyi bizottság támogatja, minősített többséggel szavazunk.  
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot 
hozza:  
 
4/2011. (II. 08.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2010. évi 
költségvetés előirányzatainak módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 



1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010. 
évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 
az összes bevételt      704 337 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                                704 337 ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 
Ebből: 
A működési célú kiadásokat 517 376 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat 218 938 ezer Ft-ban, 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 51 986 ezer Ft-ban, 
• a dologi kiadásokat 146 486 ezer Ft-ban, 
• az ellátottak juttatásait 2 440 ezer Ft-ban, 
• a működési célú pénzeszközátadások 

összegét 97 526 ezer Ft-ban, 
 

 A felhalmozási  célú kiadásokat 186 961 ezer Ft-ban, 
• a felhalmozási kiadásokat                                              177 161 ezer Ft-ban, 
• a felhalmozási célú támogatás értékű kiadásokat              1 000 ezer Ft-ban, 
• a felújítási kiadásokat                                                         8 800 ezer Ft-ban,  
      állapítja meg. 

 
 

                  A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 99 fő. 
 
 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010. évi költségvetésének 
összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és 
kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a 
III. számú melléklet tartalmazza. 

3. A bevételek és kiadások forrásonkénti, illetve jogcímenkénti megoszlását a IV. 
számú melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be. 

4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Munkaszervezetének, a 
Szilvási Bölcsőde és Családi Napközinek részletes, és összesítetten a Szociális 
Szolgáltató Központ, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Társulás 
címenkénti kiadások és bevételek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő 
előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. 

5.  A VI/a. számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti 
megoszlását tükrözi. 

6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. 
számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét. 

7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek 
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések szerinti 



bontásban mutatja be a VII/b. számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok 
által tervezendő működtetési hozzájárulások lakosságszám arányos mértékét. 

8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és 
Családi Napközi önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek 
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet 
tükrözi.  

9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010. évi normatív 
támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a kiutalandó 
normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet, a kiegészítő 
normatívák településenkénti alakulását a IX./a. számú melléklet, az 
alapnormatívák településenkénti alakulását a IX./b. számú melléklet, mindezek 
részben önállóan gazdálkodó intézmények és ezen belül településenkénti 
alakulását a IX./c, IX/d. számú melléklet illusztrálja. 

10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010. évi engedélyezett 
álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek önállóan működő intézmények 
ezen belül szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú 
melléklet és a VII/b. számú melléklet szerint alakul. 

 
Határidő: értelem szerint. 
Felelős:     Polics József elnök 
        Tagönkormányzatok polgármesterei 
 
 
K o m l ó, 2011. február 08. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
5. napirendi pont: a Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása 
Polics József: A 2011. évi költségvetés határozati javaslatának összeállítása során  elsődleges 
szempont a gazdasági pénzügyi egyensúly megtartása volt, hangsúlyosan törekedve arra, hogy 
a települések pénzügyi terhei ne emelkedjenek, illetve csökkenjenek. 
Ennek érdekében a 2010. évi helyesbített pénzmaradványt fedezetként beállítottuk a 
költségvetés forrás oldalára. Felülvizsgáltuk a Munkaszervezet és az intézmények 
költségvetését a kiadások csökkentését szem előtt tartva. Így a tagönkormányzatokat terhelő 
tagdíj 504,- Ft/lakosról 500,- Ft/lakosra csökkent. A Szociális Szolgáltató Központ 
költségvetéséhez nem kérünk működési hozzájárulást, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat esetében is minimalizáltuk a működési hozzájárulási igényt. Nem növekedett az 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének hozzájárulása sem (5000,- Ft/ellátott). 
Az önkormányzatokkal  az egyeztetés megtörtént a tervezendő összegeket érintően. A 2011. 
évi normatív bevétel 319.643,- ezer Ft. Ebből a feladatokat ellátó 
önkormányzatoknak kiutalásra kerül 92.367,- ezer Ft, amely a Munkaszervezet 
költségvetésében lett megtervezve. Szintén a Munkaszervezet költségvetésében került 
megtervezésre a kerékpárút beruházásnak kiadásai és bevételei, és a TÁMOP 5.3.1 "Kitárt 
karok "projekt kiadásai és bevételei is. Kérjük, hogy az első két hónapra eső működési 
hozzájárulást 2011. március első hetében teljesítsék az önkormányzatok az elfogadott 
költségvetés számainak megfelelően. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli 
kiegészítenivalója. 
Kiss Béláné: Nincs, a bizottsági ülésen megtárgyaltuk. 



Polics József: Bizottság véleményét kérdezem. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
dr. Csörnyei László: Elfogadjuk. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Polics József: Mindhárom bizottság elfogadásra javasolta, kérem szavazzunk. 
 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot 
hozza:  
 
5/2011. (II. 08.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi, a Humánszolgáltató, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével - a 2011. évi költségvetést 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Általános határozatok 
 

1.   A határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsára (amely 
költségvetése tartalmazza a Munkaszervezet költségvetését), és annak Bizottságaira, a 
Munkaszervezetre, a Társulás felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményekre 
terjed ki. 

2.   A Társulási Tanács a címrendet a következő formában határozza meg: 
Önálló címet alkot: 
 

1)  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (amelynek 
költségvetésébe beépül a munkaszervezet költségvetése). 

 
2) Az önállóan működő szociális, gyermekjóléti intézmények, és a 

munkaszervezet külön-külön alkotnak egy-egy címet.  
 

3) A települések egy-egy alcímet alkotnak.  
 

4) A kötelező és nem kötelező feladatok jogcímcsoportokat alkotnak. 
 

5) A szakfeladatok egy-egy jogcímet alkotnak. 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

3.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi 
költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 
az összes bevételt 555 965 ezer Ft-ban, 
 ebből működési célú  511 606 ezer Ft, 
           felhalmozási célú 44 359 ezer Ft. 
 
az összes kiadást   555 965 ezer Ft-ban  
 
állapítja meg.  
 
Ebből: 



A működési célú kiadásokat  511 606 ezer Ft-ban, 
 
 - a személyi juttatásokat 192 333 ezer Ft-ban, 
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 44 848 ezer Ft-ban, 
 - a dologi kiadásokat 153 404 ezer Ft-ban,   
       - az ellátottak juttatásait                          18 729 ezer Ft-ban, 
 - a támogatásértékű működési célú 
          pénzeszközátadások  összegét 102 292 ezer Ft-ban, 
 
A felhalmozási kiadásokat  44 359 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 99 fő. 
  Ebből:  

- a Munkaszervezet engedélyezett álláshelyeinek száma:              10 fő 
- a Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:               38 fő 
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma:   26 fő 
- a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi álláshelyeinek száma:   25 fő.  

4.   A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetésének 
összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és 
kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a III. 
számú melléklet tartalmazza.  

5.   A bevételek és kiadások forrásonkénti, illetve jogcímenkénti megoszlását a IV. számú 
melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be.  

6.   A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás címenkénti kiadásainak és 
bevételeinek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását 
a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok 
jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi. 

7.    A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a 
VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét, amely 2011-ben 0,- Ft. 

8.   A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek 
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) 
szerinti bontásban mutatja be a VII/b számú melléklet. Tartalmazza az 
önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulások lakosságszám arányos 
mértékét.  

9.   A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi normatív 
támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú melléklet, a kiutalandó 
normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet, a kiegészítő normatívák 
településenkénti alakulását a IX/a számú melléklet, az alapnormatívák 
településenkénti alakulását a IX/b számú melléklet, a Szilvási Bölcsőde és Családi 
Napközi normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a XI/d számú 
melléklet, mindezek  önállóan működő intézmények és ezen belül településenkénti 
alakulását a IX/c számú melléklet illusztrálja.  

10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi bevételi előirányzat-
felhasználási ütemtervét a X/a számú melléklet, a 2011. évi kiadások előirányzat-
felhasználási ütemtervét a X/b számú melléklet tükrözi.  



11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi tagdíjbevételének 
településenként tervezett összegét a XI. számú melléklet mutatja be.  

12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi engedélyezett 
álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek önállóan működő intézmények, 
ezen belül szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet 
és a VII/b számú melléklet szerint alakul.  
Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 99 fő. 

13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a több éves kihatással járó 
feladat előirányzatokat nem tervezett.  

14. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XII. 
számú melléklet tartalmazza. 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
15. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által jóváhagyott 

előirányzatok átcsoportosítását és a költségvetésben engedélyezett álláshelyek 
számának módosítását a Tanács engedélyezi.  

16. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a költségvetését, 
amely tartalmazza a Munkaszervezet és az önállóan működő intézmények 
költségvetését, határozattal történő módosítással megváltoztathatja. Az előirányzat 
módosítása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat- 
módosítása hatáskörébe tartozó előirányzatokat. 

17. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Munkaszervezetén keresztül a 
jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.  

18. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a fenntartásában lévő önállóan 
működő intézmények működtetéséhez tervezett 2011. évi hozzájárulás településeket 
terhelő összegével módosíttatja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
6/2007. (II.14.) illetve a 7/2007.(II.14.) Tct. határozatával elfogadott 
megállapodásokban meghatározott összegeket úgy, hogy az elszámolás határideje 
2011. évi zárszámadás időpontja.  
A megállapodások településekre eljuttatásával a Szociális Szolgáltató Központ és a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét bízza meg.  

19. A Társulási Tanácsot alkotó települések polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a 
19 település 2011. évi költségvetésében megtervezésre kerüljenek bevételi oldalon – 
támogatásértékű bevételekként- a normatív támogatásoknak továbbadott összegei. 
Kiadási oldalon a 2011. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, és az önállóan 
működő intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, támogatásértékű 
tervezett kiadásai.  

20. A települések polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a Társulási Megállapodásban 
felvállalt feladatokra megigényelt – és az önkormányzatoknak átadandó – normatívák 
összegéről, az önkormányzatok olyan statisztikákkal egyező adatokat tartalmazó 
analitikus nyilvántartásokat vezetnek, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy az 
átadott normatívák összegeit a célnak, a jogosultsági címnek megfelelően használják, 
illetve használták fel. 
A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik az átadott normatívák célnak megfelelő 
felhasználása ellenőrzéséről. 

21. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa határozatban hagyja 
jóvá a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének a Tanáccsal 
kötött megállapodását arról, hogy a feladatok ellátásának megfelelően a mindenkori 



költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást 
biztosít, amely 2011. költségvetési évben, 312.600 Ft/hó. 

22. A Kökönyösi Oktatási Központ Intézményfenntartó Társulásban Társulási 
megállapodás alapján a fenntartó önkormányzatok – Magyarszék, – külön 
megállapodás alapján 2011. költségvetési évben 5 780.000.- Ft normatíva kiutalásban 
részesül, míg a közoktatási normatívák fennmaradó, kiutalandó összegének 1/12-ét 
havonta egyenlő arányban a Komló Önkormányzat számlájára teljesíti a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. A Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás és Magyarszék Önkormányzat között az iskolabusz 
normatívájának átutalására vonatkozó megállapodást a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa külön határozatban hagyja jóvá. A Kiss György 
ÁMK-t fenntartó önkormányzatoknak 2011. évi kiutalandó közoktatási normatíva 
összegének 1/12-ét havonta egyenlő arányban Szászvár Önkormányzat számlájára 
teljesíti a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. 

23.  A Hegyhátmaróc, Mecsekpölöske, Szárász, Tófű, Vékény településeknek a 2010. évi 
mozgókönyvtári normatíva túlutalása következtében a 2011. évi normatíva nem kerül 
kiutalásra.   

 
 
Határidő: értelem szerint. 
Felelős:    Polics József elnök 
                 Tagönkormányzatok polgármesterei 

           Intézményvezetők 
 
K o m l ó, 2011. február 08. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
6. napirendi pont: 2011. évi szociális térítési díjak megállapítása 
Polics József: Az előző év tényleges szolgáltatási önköltségének, illetve a tárgyévi normatíva 
alapján minden évben szükséges a szociális szolgáltatások intézmény térítési díjának 
megállapítása. Ez az a maximum díj, amelyet az ellátottak által fizetendő úgynevezett 
személyi térítési díj nem haladhat meg. Az előterjesztésben kimunkált intézményi térítési 
díjak alkalmazása 2011. március 1-től lesz esedékes. A települések jegyzőinek ezen térítési 
díjakat, illetve a szolgáltatási önköltséget el kell fogadtatniuk saját képviselőtestületeikkel és 
meg kell ismertetniük a lakossággal is. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököket 
kérdezem a bizottság véleményéről. 
Pecze Gábor: A bizottság elfogadta az előterjesztést.  
Kovács Gyula: A bizottság elfogadta az előterjesztést.  
Polics József: Kérem szavazzunk az előterjesztésről.  
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot 
hozza:  
  
6/2011. (II. 08.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével megtárgyalta az Elnök előterjesztését és 2011. március 01-től a Szociális 



Szolgáltató Központ önállóan működő intézményben az intézményi térítési díjakat az 
alábbiak szerint határozatban állapítja meg: 
 

A 2011. március 1-jétől érvényes intézményi térítési díjak 
                     
Szociális ellátás       Intézményi térítési díj 
_______________________________________________________________________ 
1. Szociális étkeztetés      390.- Ft/fő/nap 
 
Szociális étkeztetés kiszállítással, megemelkedik a díj a  kiszállítással: 
- kiszállítás díja:  273.- Ft/óra  
 
Az „ingyen konyhán” történő étkeztetést térítésmentesen lehet igénybe venni.  
 
Az 1 ellátottra jutó költség  610.- Ft/fő/nap 
 
 
 
2. Nappali ellátásnál 
 
a) csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén  543.- Ft/fő/nap 
   
b) napközbeni tartózkodást és szociális étkezést is igénybevevők 933.- Ft/fő/nap 
 
   
 
a) az 1 ellátottra jutó  költség:  1255.- Ft/fő/nap 
 
b) az 1 ellátottra jutó  költség:  1865.- Ft/fő/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  427.- Ft/fő/nap 
 
Az 1 ellátottra jutó havi intézményi térítési díj:  12 810.- Ft/fő/hó 
Az 1 ellátottra jutó költség:     2 203.- Ft/fő/nap 
 
 
4. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó gond. díj:         1.        133,- Ft/fő/óra 
     A Szociális Szolgáltató Központ vezetője által javasolt egy  
     ellátási órára jutó gondozási díj                                                       2.         50,-Ft/fő/óra
  
 
Az 1 ellátottra jutó költség:  802.- Ft/fő/óra 
 
 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   142,- Ft/készülék/nap 
 
 Az 1 napra jutó költség: 251,-Ft/készülék/nap 
 



Az intézményi térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
 
 

A 2011. március 1-jétől érvényes személyi térítési díjakról 
 
1. Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
 
- amennyiben az ellátott havi jövedelme nem haladja meg 
  azz öregségi nyugdíj minimum 110 %-át                                                   100,- Ft + Áfa/nap 
- a nyugdíjminimum 111% - 150% között                                                  120,- Ft + Áfa/nap 
- a nyugdíjminimum 151% - 250% között                                                  180,- Ft + Áfa/nap 
- a nyugdíjminimum 251% - 350% között                                                  250,- Ft + Áfa/nap 
- a nyugdíjminimum 351% - 450% között                                                  320,- Ft + Áfa/nap 
- a nyugdíjminimum 450% -nál magasabb                                                  390,- Ft + Áfa/nap 
 
 
2. Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén (csak tartózkodók) 
 
- amennyiben az ellátott havi jövedelme nem haladja meg 
   a 60.000,- Ft ot                                                                                           20,- Ft/nap 
- 60.001,- Ft – 75.000,- Ft jövedelemig                                                        50,- Ft/nap 
- 75.001,- Ft – 100.000,- Ft jövedelemig                                                     150,- Ft/nap 
- 100.001,- Ft – 130.000,- Ft jövedelemig                                                   180,- Ft/nap 
- 130.001,- Ft –                                                                                             250,- Ft/nap 
 
3. Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén: 
(Az igénybevétel első 30 napjára nem kell térítési díjat fizetni.) 
 
- amennyiben az ellátott havi jövedelme nem haladja meg 
   a 30.000,- Ft ot                                                                                            4.560,- Ft/hó 
- 30.001,- Ft – 50.000,- Ft jövedelemig                                                       10.000,- Ft/hó 
- 50.001,- Ft – 55.000,- Ft jövedelemig                                                       12.200,- Ft/hó 
- 55.001,- Ft –                                                                                              12.800,- Ft/hó 
 
4. Személyi térítési díj házi segítségnyújtás  esetén: 
 
- amennyiben az ellátott havi jövedelme nem haladja meg 
  sz öregségi nyugdíj minimum 150 %-át                                                     50,- Ft /óra 
- a nyugdíjminimum 151% - 250% között                                                  100,- Ft /óra 
- a nyugdíjminimum 251% - 300%  között                                                 120,- Ft /óra 
a nyugdíjminimum 301% -                                                                          133,- Ft/óra 
 
5. Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
Az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át meg nem haladó jövedelemig a szolgáltatás 20,- 
Ft/készülék/nap térítési díj ellenében vehető igénybe. 
Az öregségi nyugdíjminimum 200 % feletti jövedelem esetén az igénybevevő jövedelmének 2 
%-a. 
 



A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról 4. §(3) szerint – a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti 
az alábbiakat:  
 
 „ Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személyeket, 
valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.” 
 
Határidő: 2011. március 01. 
Felelős:    Polics József elnök, 
                  a települések jegyzői, 
                 Kasziba Zsuzsanna Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
 
 
K o m l ó, 2011. február 08. 
        

Polics József s.k.  
Elnök 

 
7. napirendi pont: bölcsőde térítési díjak megállapítása 
Polics József: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. 
törvény 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó évente kétszer állapíthatja 
meg. A 2010. évi 171. törvény 61. §-a oly módon változtatta meg a bölcsődei térítési díjat 
számítását, hogy az a korábban térítési díjként megállapítható  élelmezési nyersanyagköltség 
mellett a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevő rezsiköltség összegeként kerülhet 
meghatározásra. Így a 36/2010. (VI. 29.) Tct. határozatban megállapított 330.- forint + ÁFA 
térítési díj 66.- forint + ÁFA összeggel, az egy gyermekre jutó rezsiköltséggel emelkedne 
2011. március 1. napjától. A felnőtt ebéd számlázott ára az infláció mértékével 4,9 %-kal 
került megemelésre 271.- + ÁFA összegről 284.- forint + ÁFA összegre emelkedik. Az 
időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik össze: a speciális 
szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 200.- Ft, 
ezt egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, bölcsődei étkezési térítési 
díja. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököket 
kérdezem a bizottság véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadtuk. 
Kovács Gyula: Elfogadtuk. 
Polics József: A bizottság elfogadásra javasolta. Ezen kívül van e kérdés, vélemény? Akkor 
szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot 
hozza:  
 
7/2011. (II. 08.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa - az elnök előterjesztésében, 
a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével - 
megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és 
Családi Napközi intézményi térítési díjaival kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

A 2011. március 1-től érvényes gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról 



 
1. Bölcsőde: Étkezési térítési díj 
 

a.  Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna:(100 %-ot térítő)      396,-  Ft+ÁFA 
b.  Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna:(  50 %-ot  térítő)     198,-  Ft+ÁFA 
c.  Felnőtt ebéd :                                                             284 ,-  Ft+ÁFA 
 
 

2. Családi Napközi: Intézményi térítési díj: 70,- Ft/óra (12 órás nyitva tartást feltételezve 
naponta 840,- Ft.)  

 Étkezés igénybevétele esetén a mindenkori, bölcsődei étkezési térítési díj külön 
 fizetendő. 

 
3. Az időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik össze: a speciális 

szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 
200.- Ft, ezt egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, 
bölcsődei étkezési térítési díja. 
 
A személyi térítési díjat az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról foglaltak alapján kell megállapítani. 

 
Határidő:  2011. március 1. 
Felelős:  Polics József elnök 
               Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi vezetője 

 
K o m l ó, 2011. február 08. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
8. napirendi pont: Alapító okiratok módosítása 
Polics József: A költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény hatályon kívül helyezésével 
az alapító okiratokból törölni kell a költségvetési típusba való besorolást. A feladat-ellátási 
funkcióhoz kapcsolódó elnevezést gazdálkodási besorolásra kell módosítani. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököket 
kérdezem a bizottságok véleményéről. 
Pecze Gábor: Az előterjesztést elfogadtuk.  
Kovács Gyula: Az előterjesztést elfogadtuk. 
Polics József: Szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot 
hozza:  
 
8/2011. (II. 08.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság 
véleményének figyelembe vételével - a következő határozatot hozza. 

1.) A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratából a tevékenység jellege szerinti 
besorolás – közszolgáltató megnevezés - törlésre kerüljön, „közszolgáltató szerv fajtája” 
elnevezés – közfeladatának ellátási módja – elnevezésre változott. Az intézmény feladat-



ellátáshoz kapcsolódó funkciója „gazdálkodási jogköre” elnevezésre változott. A 
létrehozásáról rendelkező jogszabályok közül a 2008. évi CV. törvény törlésre került. 

 
2.) A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratából a tevékenység jellege 
szerinti besorolás – közszolgáltató megnevezés - törlésre kerüljön. Az intézmény feladat-
ellátáshoz kapcsolódó funkciója „gazdálkodási jogköre” elnevezésre változott. A 
létrehozásáról rendelkező jogszabályok közül a 2008. évi CV. törvény törlésre került. 

              
3.) A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Kistérségi Irodája alapító okiratából a tevékenység jellege szerinti besorolás – 
közszolgáltató megnevezés - törlésre kerüljön. Az intézmény feladat-ellátáshoz kapcsolódó 
funkciója „gazdálkodási jogköre” elnevezésre változott. A létrehozásáról rendelkező 
jogszabályok közül a 2008. évi CV. törvény törlésre került. 

 
4.) A Társulás Tanácsa  hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratából a tevékenység jellege 
szerinti besorolás – közszolgáltató megnevezés - törlésre kerüljön, „közszolgáltató szerv 
fajtája” elnevezés – közfeladatának ellátási módja – elnevezésre változott  Az intézmény 
feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkciója „gazdálkodási jogköre” elnevezésre változott. A 
létrehozásáról rendelkező jogszabályok közül a 2008. évi CV. törvény törlésre került. 

 
5.)  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi 

Napközi intézmény kiegészítő tevékenység szakfeladattal módosul. 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

           Itt kell megtervezni és elszámolni: 
           - a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az 
időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, 
speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást.  
Az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás az intézmény mindkét tevékenységi körében, 
bölcsődei ellátás és családi napközi szolgáltatás biztosított. 
 

6.) A Társulás Tanácsa a mellékletek szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratokat jóváhagyta. 

 
7.)  A Társulás Tanácsa utasítja a munkaszervezet vezetőjét, hogy az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratokat a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 2011. 
február 10-ig küldje meg.  

 
 Határidő:   értelem szerint 
 Felelős:   Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 

 
K o m l ó, 2011. február 08. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
9. napirendi pont: KWL-812 rendszámú Skoda Fabia típusú személygépkocsi átvétele 
Polics József: Komló Város Önkormányzata határozatában elfogadta, hogy a gépkocsit 
térítésmentesen a Társulás tulajdonába adja. Ezzel a jelenleg meglévő Opel Astra 
értékesíthető lenne. A három éves Skoda Fabiat ezentúl, a Pedagógia Szakszolgálat és a 



munkaszervezet közösen használja. A munkaszervezet vezető megvizsgálja annak a 
lehetőségét, hogy a Skodát is értékesítve a két autó árán egy új autót lehet-e vásárolni. Két 
autó fenntartási igen sokba kerül, egy gépkocsival is működőképesnek látjuk a rendszert.  
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököt kérdezem a bizottság 
véleményéről. 
Kovács Gyula: Támogatjuk az előterjesztést, valamint egy új gépkocsi vásárlását.  
Polics József: Van e más javaslat, kérdés. Nincs, akkor kérem szavazzunk az előterjesztésről. 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot 
hozza:  
 
9/2011. (II. 08.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Pénzügyi Bizottság, valamint az Elnökség véleményének figyelembe vételével megtárgyalta a 
KWL-812 rendszámú Skoda Fabia típusú személygépkocsi átvételével kapcsolatos 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a Komló Város Önkormányzat 
tulajdonát képező KWL-812 rendszámú, TMBBC25J883072636 alvázszámú 
Skoda Fabia típusú személygépkocsit ingyenesen a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás tulajdonába kerüljön 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 Társulás Tanácsa utasítja a munkaszervezet vezetőt, hogy járjon el az Opel Astra 

személygépkocsi értékesítésével kapcsolatosan. 
 

3.) A Társulás Tanácsa utasítja a munkaszervezet vezetőt, hogy az átadással 
kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodjon, valamint vizsgálja meg a Skoda 
Fabia személygépkocsi értékesítésének lehetőségét és új személygépkocsi 
beszerzésének lehetőségét. 

 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

 
K o m l ó, 2011. február 08. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
Egyebek napirendi pont: A Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Egyesületének 
vezetőjét Horváth Lászlónét köszöntöm, akinek megadnám a szót. 
Horváth Lászlóné: Először is szeretném megköszönni a meghívást. Előző években is kaptam 
a kistérségi értekezletekre meghívást, mint országos elnökségi tag sajnos mindig egybe esett 
az országos elnökségi üléssel. Ez most nem így alakult és boldogan jöttem el önökhöz, több 
oknál fogva. Van egy együttműködési megállapodásunk a kistérséggel és a komlói 
önkormányzattal is. Engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam egyesületünket. Az 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek minden megyeszékhelyen van egy úgynevezett 
tanácsadói irodája. Azért mondtam, hogy úgynevezett, mert az egyesület, mint civil szervezet 



hatósági jogkörrel és ellenjegyzési jogkörrel nem rendelkezik. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a hozzánk forduló fogyasztóknak nem tudunk segítséget nyújtani, amennyiben jogos az 
észrevételük. Amennyiben vélt sérelemről van szó, már az is megnyugtatja a fogyasztót, hogy 
tudja hova fordulhat. Egyesületünk célja a tudatos fogyasztóvédelmi magatartáshoz valló 
hozzájárulás. Az a tapasztalatunk, hogy sajnos a fogyasztók nincsenek tisztában az alapvető 
jogaikkal sem. A tudatos fogyasztói magatartás eléréséhez felajánljuk valamennyi térségben, 
hogy ha egy lakossági fórumot szerveznek, mi nagyon szívesen elmegyünk, nagyon szívesen 
tartunk előadást, természetesen térítés nélkül. A fogyasztói jogokról tartanánk tájékoztatót, 
amely a leg érzékenyebb pontja a fogyasztói körnek pl.: jótállás, szavatosság. Ha valami 
sérelem, panasz éri önöket nyugodtan forduljanak hozzánk. Több alkalommal küldtünk az 
önkormányzatok részére olyan tájékoztató anyagokat, amelyek segítségül szolgálnak a 
fogyasztói jogok eligazodásához. Ha bárkinek kérdése van arra szívesen válaszolunk.  
Polics József: Kérdés nincs, akkor köszönjük szépen a tájékoztatást és további jó munkát 
kívánok.  
 
Szeretném bejelenteni, hogy a Tanács által megbízott bizottság elvégezte feladatát, 
megvizsgálta a munkaszervezet kiadásait, szerződéseit. A meghozott intézkedések kiküldésre 
kerültek egy tájékoztató keretében. 
 
Köszönöm a Tanács munkáját. 
Az ülés bezárása 10 óra 31perc megjelöléssel. 
 

 
 

k.m.f. 
 
 
 
Hohn Krisztina        Polics József 
Polgármester                                                                                                Elnök 
 
 
Bede-Nyitrai Roberta 
Jegyzőkönyvvezető 



3. sz. melléklet 
 

Tájékoztató 2011. évi zöldterület kezelés, faültetés, fakivágás és 
nyesés tervről 

 
 
Komló város zöldterülete természeti adottságainak köszönhetően is növényzettel 
jól ellátott, faállománya irigylésre méltó. Más városokhoz képest parkjaink 
jelentős szerepet játszanak településünk esztétikai és természeti értékének 
növelésében. Ez azonban igen komoly feladatot ró a zöldterületek kezelőjére. 
 
Városunk építése során a felépült házak mellett szinte azonnal megjelentek a 
facsemeték, melyet nagyrészt az odaköltöző lakók ültettek. Azonban az 
ültetések során nem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy a szükséges 
védőtávolságokat betartsák. A csemeték ültetésekor nagyon sok esetben nem 
vették figyelembe, hogy a kifejlődött fa mekkora lesz. Így napjainkban nagyon 
sok olyan fa van a házak környékén, melyek túl nagy lombkoronájukkal és 
gyökérzetükkel veszélyt jelentenek az épületekre, közműhálózatra. 
 
A város faállományának állapotával kapcsolatban meg kell említenünk a nagy 
mértékben elszaporodott fagyöngyöt. Ez az élősködő főleg az ezüstlevelű 
juharokon telepszik meg. Behatol a fa nedvkeringésébe, és tönkreteszi. A 
fertőzött fának folyamatosan száradnak el az ágai, a fagyöngy terjeszkedik, a 
végeredmény pedig a fa kiszáradása. Védekezni ellene nagyon nehéz. Az évek 
során megpróbáltuk e kártevő terjedésének visszaszorítását. Egyes területeken 
foltokban, mechanikus úton, a fertőzött ágak lenyesésével próbáltuk a fertőzést 
gátolni. E munkát szeretnénk folytatni az idei évben is.  
 
2010. évben 91. db. csemete ill. cserje lett ültetve a város különböző területein. 
2010. évben eddig 87db. fa lett nyesve ill. kivágva. 
2011-ben 85db. elszáradt vagy veszélyes fa nyesését ill. kivágását tervezzük. 
Terveink szerint 
-Kökönyösben  23 db. 
-Szilvásban 12 db. 
-Kenderföldön 15 db. 
-a többi városrészben összesen 35 db. fa nyesése, kivágása fog megtörténni az 
idei év során. 
Hangsúlyozzuk, hogy ez a terv csak a legszükségesebb, legindokoltabb munkák 
elvégzését takarja, ennél sokkal többre lenne szükség. 
 
Megjegyezzük, hogy a fák kezelése során mindig szem előtt tartjuk a növényzet 
megóvását, nem a fa kivágása az elsődleges, hanem a veszélyhelyzet 
megszüntetése. 



  
Ez évben is szeretnénk folytatni a korábban telepített fasorok ápolását, pótlását, 
úgymint Ipari úti hársfasor, Mecsekfalui út melletti fasor. Terveinkben szerepel 
a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület által kezdeményezett 
Eszperantó téri platánsor pótlása, ápolása. Továbbra is szeretnénk kielégíteni a 
lakosság igényeit lakókörnyezetük szépítése érdekében, az általuk ültetendő 
növényzet biztosításával. 
 
 A városban levő veszélyes fák kivágását és pótlását összesen 8-9 millió Ft-ból 
tudnánk megoldani, amit költségvetésünkből nem tudunk kigazdálkodni. 
Mindezen indokok miatt csak a legsürgősebb, legindokoltabb munkákat tudjuk 
elvégezni. Ezt a lakossági és az önkormányzati képviselői bejelentések fokozott 
figyelembe vételével végezzük. 
 
 
 A jelenleg hatályos erdőtörvény kimondja, hogy az erdő tulajdonosának 
kötelessége az erdő gondozása, ápolása, akár magán, akár önkormányzati 
tulajdonú. Az Állami Erdészeti Szolgálat, mint hatóság, ezt ellenőrzi. 
Önkormányzati erdeinkben évek óta nem történik szinte semmiféle munka, amit 
előír az üzemterv. Ezt azzal tudjuk indokolni, hogy szűkös anyagi lehetőségeink 
nem teszik lehetővé. 
 
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában park ill. védő erdők vannak, melyek 
állapota, faállománya olyan, hogy nem lehet gazdaságosan elvégezni az 
üzemtervben meghatározott feladatokat, csak jelentős ráfordítással. A mintegy 
70 ha erdőterület gyérítési, ápolási munkáihoz  
szükség lenne 4-5 millió Ft-ra. 
 
Szükséges felvetnünk Csermaalja problémáját. Csermaalja természetvédelmi 
terület, ugyanakkor nagyrészt magánkézben van. Évek óta próbálunk 
megegyezni a tulajdonosokkal a terület gondozása érdekében, azonban a 
kialakult tulajdonviszonyok meghiúsították a megegyezést.  
2006 évben folytak az erdőterületek állapot-felmérése a következő üzemtervek 
tervezése miatt. Ezt az Állami Erdészeti Szolgálat szakemberei végzik. A 
következő egy-két évben mindenképpen el kell végeznünk a halaszthatatlan 
munkákat, erre kötelezik a tulajdonosokat. 
Tárgyalásaink során a Szolgálat szakemberei elismerték munkánkat, 
méltányolták erőfeszítéseinket. 
Városunk érdekes színfoltjai a belvárosban illetve a Petőfi téren található virág 
és rózsaágyak. Minden évben 11.500 db. egynyári, 10.500 db. kétnyári növény 
kerül kiültetésre. A tavalyi év során lett kialakítva a Városház téri deltában egy 
virágágyás, mely tovább növelte a város színes zöldterületeinek nagyságát. Ezt a 
munkát a Városüzemeltetési Bizottság finanszírozta. Az idei év során továbbra 



is szeretnénk beültetni az összes virágágyást, ezt azonban segítség nélkül csak 
úgy tudjuk megoldani, ha valamilyen más feladatot nem végzünk el.  
 
Közterületi parkjaink kaszálását egyrészt vállalkozók, másrészt dolgozóink 
végzik. Vállalkozóink rendkívül alacsony áron dolgoznak, ezt intézményünk 
szűkös költségvetése határozza meg. A tavalyi év során ezért kénytelenek 
voltunk növelni annak a területnek a nagyságát, amit saját dolgozóinkkal 
gondozunk, mivel még az említett igen alacsony vállalkozói díj sem fért bele 
költségvetésünkbe.  Az idei év anyagi lehetőségei sem teszik lehetővé a 
vállalkozói díjak emelését, vagy a gondozott területek nagyságának növelését. 
 
 
 

Tájékoztató a 2011. évi városban történt közterületen végzett 
munkákról 

 
 
Komló város közterületein az elmúlt években több nagy területet érintő, 
szolgáltatók által, főként hírközléssel, kábel tv hálózattal kapcsolatos beruházás 
folyt. Ezek többsége elsősorban a zöld területeket érintette, de számos 
helyszínen burkolatbontásra is sor került. 
A legjelentősebb beruházások a Digi Kft, UPC, Magyar Telekom által végzett 
munkák voltak. Ezek közül még folyamatban lévő a Digi Kft. megkezdett 
beruházása, ők ugyanis a hálózatuk kiépítését több ütemben végezték, az utolsó 
ütem átvétele még nem történt meg, erre ez év tavaszán kerül sor. 
A közterület felbontási engedélyeket intézményünk adja ki, részt veszünk a 
munkaterület átadási eljáráson, a kivitelezést folyamatában végig kísérjük, 
menet közben szükség szerint beleavatkozunk. A munkák elvégeztével a 
műszaki átadás-átvétel során ellenőrizzük a helyreállítások minőségét. 
Az idegen beruházások által végzett felbontásoknál bevezettük a kaució 
alkalmazását, miszerint az engedély kiadása előtt a számlánkra az adott 
beruházó vagy kivitelező egy általunk meghatározott összeget helyez el 
biztosítékként annak érdekében, hogy megfelelő minőségben készüljön el a 
munka. Ezen összeg a műszaki átadás után amennyiben nincs hiányosság, 
visszafizetésre kerül. 
Tapasztalataink szerint a helyi közműszolgáltatók által végzett helyreállítások 
minőségével nincs jelentősebb probléma, viszont az „idegen” beruházók 
kivitelezéseinél többször bonyolult és időigényes a garanciális kötelezettségek 
érvényesítése. (lásd 90-es évek gázberuházás következményei ma is 
tapasztalhatók) 
A kaució bevezetése e problémák csillapítására vált szükségessé, nagyság 
rendje: 
  Digi Kft. esetén 2 millió Ft. 



  UPC Kft. esetén 800 e. Ft. 
  Magyar Telekom esetén 100-300 e. Ft. 
 
A UPC által felbontott nyomvonallal kapcsolatos elszámolás jelenleg is 
folyamatban van, ugyanis helyi vállalkozóval kellett elvégezni számos helyszín 
utólagos helyreállítását, valamint a közcélú munkásokkal végeztük el a területek 
füvesítését. 
Tekintve a költségvetésünk jelenlegi helyzetét szigorításként bevezetni kívánjuk, 
hogy ezentúl a város területén beruházó és jelentős közterület felbontást igénylő 
szolgáltató ne csak kaucióként, hanem közterület használati díjként fizesse meg 
a megfelelő összeget, amely –más városokhoz hasonlóan- nem kerülne 
visszafizetésre, természetesen teljes helyreállítási kötelezettség mellett. 
Ezáltal a város további bevételi többletre tehetne szert. 
 
 
 
 
 
Komló, 2011.02.15. 
                                                        ............................................. 
                                                                 Bogyay László 
                                                                intézményvezető 



4. sz. melléklet 
 

Beszámoló polgármesteri, alpolgármesteri munkáról 
2011. február 3. – 2011. február 23. 

 
 

Polgármester: 
- Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara rendes évi közgyűlésén vett részt, 

díjakat adott át komlói vállalkozóknak. 
- A középfokú oktatási intézmények szalagavató ünnepségein vett részt. 
- Ellátogatott a városi kolbásztöltő versenyre. 
- A KAT rendszer Komlóval kapcsolatos hátrányos intézkedések kompenzálása 

ügyében egyeztetéseket folytatott. 
- Munkahelyteremtések ügyében tárgyalások történtek bonyolító szervezetekkel, 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. 
- Komlói ingatlanok hasznosítása ügyében tárgyalt befektetőkkel. 
- Több fordulóban vezetői szinten illetve a gazdasági társaságok vezetőivel 

egyeztetett a 2011. évi költségvetésről, és annak várható változásairól. 
- A Kökönyösi Oktatási Központ társulási ülésén vett részt. 
- Megtartotta a költségvetésről szóló közmeghallgatást. 
- Többszöri egyeztetés folyt a P-Salus Kft. munkavállalóinak átvétele érdekében 

gazdasági társaságokkal, Minisztérium képviselőivel. 
- Tárgyalt az Új Dunántúli Napló főszerkesztőivel komlói oldal megjelenésével 

kapcsolatban.  
- Konzultációt folytatott a szociális otthonok gazdaságosabb működtetése érdekében. 
- Bencsik János Államtitkár Úrral helyszíni egyeztetést folytatott a  

Máza-Váralja-Nagymányok széntermelése ügyében. 
 

 
Alpolgármester: 

- Részt vett a rendőrségi állománygyűlésen. 
- Több fordulós egyeztetésen vett részt a költségvetés összeállításával kapcsolatban. 
- Részt vett az ifjúsági kerekasztal ülésén. 
- Egyeztetéseket folytatott sport vezetőkkel a 2011-es finanszírozás lehetőségeiről. 
- Részt vett a VG Rt. összevont Felügyelő Bizottság, Igazgatósági Tanács és  

Tulajdonosi közgyűlésen. 
- Több befektetővel tárgyalt a komlói foglalkoztatás lehetőségeiről. 
- Megrendezésre került az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ 

közreműködésével a Vállalkozói Fórum, amint több százan vettek részt. 
- Egyeztetések folytak a Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázati 

lehetőségekről. 
- Részt vett a Közmeghallgatáson. 
- Részt vett több Civil Szervezet rendezvényén. 

 
Kupás Tamás Levente        Polics József 
     alpolgármester         polgármester 
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