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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 
1. § (3) bekezdése kimondja, hogy többcélú kistérségi társulás megállapodását a helyi 
önkormányzati választásokat követő hat hónapon belül a felülvizsgálják a társulások és annak 
tagönkormányzatai. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 
felülvizsgálta az Együttműködési Megállapodását, a módosításokat átvezette, melyet a 
társulás tanácsa a 19/2011. (IV. 01.) sz. Tct. határozattal jóváhagyott.  
 
A határozati javaslatban az Együttműködési Megállapodás módosítása fejezetenként és 
feladatonként kerül megnevezésre. 
 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta, az Elnök 
szóban terjeszti elő véleményét. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében – az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sport véleményének figyelembe vételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Együttműködési Megállapodása módosítását megvitatta, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
I.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Együttműködési Megállapodásban 
átvezetésre kerüljenek a felülvizsgálatnál megállapításra kerülő módosítások, az alábbiak 
szerint:  
 
1. ) Közigazgatási Hivatal helyett Baranya Megyei Kormányhivatal, Szent Borbála Kht. 
helyett Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft., Komló Város Önkormányzat 
Egységes Pedagógia Szakszolgálata helyett „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, 
Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, 
Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, 
Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. helyett Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 
kerül megnevezésre az Együttműködési Megállapodás valamennyi fejezetében. 
 
2.) Az I. fejezet Általános rendelkezések 6. pontja módosul a következők szerint: 
A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke látja el, akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa 
által választott elnökhelyettesek látják el a képviseletet. 

 
3.) A II. fejezet Társulás célja és feladata felsorolásából törlésre kerül az időskorúak átmeneti 
elhelyezése és az idősek gondozóháza feladat, valamint kiegészítésre kerül a gyermekek 
napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi) feladattal. 
 
4.) A III/b. fejezet Ágazati feladatok, Egészségügyi feladatok 6. pontja törlésre kerül. 
 
5.) A III/b. fejezet Ágazati feladatok, Szociális feladatok 4. pontja kiegészül a következőkkel: 
A Társulás Tanácsa által 2010. július 1. napjával megalapításra került a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi.  
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Ezekben az intézményekben biztosítja a szociális alap- és szakellátást, a gyermekjóléti 
alapszolgáltatást, valamint a gyermekek napközben ellátását a társulás valamennyi 
tagönkormányzata részére. 
 
- 6. pontként bekerül a következő: 
A Képviselő-testület hozzájárulás ahhoz, hogy a – társulás tanácsa döntése értelmében Komló 
Város Önkormányzat - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásoktól, és azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson, mely tartalmazza a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott szociális szolgáltatást 
nyújtó intézményekben igénybe vehető szolgáltatásokat, igénybevételének szabályait és a 
fizetendő térítési díjakat. 
 
A szolgáltatást biztosító intézmények esetében a Szociális Szolgáltató Központ tekintetében 
az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – Idősek Gondozóháza, valamint a 
Hosszúhetény, Fő u. 170. telephely törlésre kerül. A fenntartott intézmények felsorolásába 
felvezetésre kerül a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és 
Családi Napközi intézmény. 
 
- 7. pont módosul a következők szerint:  
A Társulás látja el a szociális feladatok tekintetében Társulásba belépett társult 
önkormányzatok esetén az irányítási feladatokat. 
 
6.) A III/b. fejezet Ágazati feladatok, Közoktatási feladatok 5. pontja kiegészül a 
következőkkel: 
„ellátja 2009. január 1. napjától az iskolapszichológusi feladatot, amelyeknek ellátására 
vonatkozóan a szakszolgálattal kötött külön megállapodás kiegészítésre kerül.” 
 
7.) A III/b. fejezet Ágazati feladatok, Sport és Ifjúsági feladatok kiegészítésre kerülnek a 
következőkkel: „A kistérség területén működik a Komló és Kistérsége Fiataljainak Fóruma 
Egyesület, melynek kiemelt célja a közösségfejlesztés, az ifjúság segítése.” 

 

8.) A VI. fejezet 8. pontjából törlésre kerülnek a kistérségi megbízottak. 

9.) A VI. fejezet, Társulási Tanács döntéshozatala 7. pontja kiegészítésre kerül:”A 
Területfejlesztési Törvény alapján egyhangú döntés szükséges, abban az esetben, ha 
területfejlesztési tanácsként jár el” 

10.) A VI. fejezet, Társulási Tanács döntéshozatala 8. pontja kiegészítésre kerül:  

Minősített többség szükséges, a többcélú kistérségi társulás tanácsa döntésekor: 
- A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – 

pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás 
meghatározásához, 

- Zárt ülés elrendeléséhez: a vagyonával való rendelkezés és általa 
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket 
sértene, 

- sürgősségi indítványhoz, 
- az egyhangú döntést igénylő kérdésekben, amennyiben az 

egyhangúság nem valósult meg, 30 napon belül megismételt ülésen 
történő döntéshez, 
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- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás 
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 

- abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat 
meghatároz. 

 

11.) A VI. fejezet, Társulási Tanács döntéshozatala 9. pontja pontosításra kerül:  
„Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő 
tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 
felét.” 
 
12.) A XI. fejezet kiegészítésre kerül a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi intézménnyel. 
 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
 
 
 
K o m l ó, 2011. április 26. 
 
 
 
 
         Polics József  
         polgármester 
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