
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. május 26-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Iktatószám: 3802-5/2011.                    Melléklet: 8 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Niedermayer Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
  ..........................................................................................................................................  
 
  ..........................................................................................................................................  
 
  ..........................................................................................................................................  



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 
 
A 37/2011. (III.31.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a döntési kompetenciák, 
eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében javasolt módosítások 
kapcsolódó pontjait is figyelembe véve előkészítette a hivatal vezetése által indokoltnak 
tartott eljárások bevezetéséhez szükséges dokumentumokat, például a Képviselő-testület előző 
ülésén elfogadott közbeszerzési szabályzatot, az önkormányzat beszerzési szabályzatát, illetve 
a jelen képviselő-testületi ülés napirendjei között tárgyalandó Szervezeti és Működési 
Szabályzatot. 
 
A 41/2011. (III.31.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatos, aktuálisan kialakult 
helyzetről a jelen képviselő-testületi ülés napirendjei között szereplő 8726-5/2011. 
iktatószámú előterjesztés ad tájékoztatást. 
 
A 43/2011. (III.31.) számú határozat 1. és 7. határozati pontjában előírt feladatok – az Áht. 
118. §-ában előírt mérlegek, kimutatások tartalmának meghatározásáról szóló rendelet-
tervezet benyújtása, valamint az Ámr. 201. § (1) bekezdésében előírtak szerinti likviditási terv 
készítése – teljesítésére június 30i határidővel van mód. A határozat 2-4 határozati pontjaiban 
előírt feladatok – pénzkezelési szabályzat kiegészítése, a kisebbségi önkormányzatok 
gazdálkodásával összefüggő szabályok, feladatok módosítása, valamint a leltározási 
szabályzat elkészítése – megtörténtek. 
 
A 60/2011. (IV.27.) számú határozat alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó pályázat benyújtásra került.  
 
A 61/2011. (V.5.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 63/2011. (V.5.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatos, aktuálisan kialakult helyzetről 
a jelen képviselő-testületi ülés napirendjei között szereplő 8726-5/2011. iktatószámú 
előterjesztés ad tájékoztatást. 
 
A 67/2011. (V.5.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző gondoskodott arról, hogy 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. utóellenőrzésére vonatkozó vizsgálat átütemezése a 2012. évre 
vonatkozó ellenőrzési tervbe beépüljön. 
 
A 68/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester és a Komlói Temetkezési Kft. 
képviselője a köztemető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási vállalkozói 
szerződést 2011. május 16-án aláírta. A képviselő-testület által jóváhagyott szerződés VI. 
címének 1./ pontja módosul: a szerződés megkötésének időpontjában a szolgáltató még nem 
rendelkezik felelősség- és vagyonbiztosítással, azonban annak 15 napon belül történő 



megkötésére és bemutatására kötelezettséget vállal. Az előterjesztés 1. számú mellékletét 
képezik a temető korábbi üzemeltetője és az önkormányzat között létrejött átadás-átvételi 
jegyzőkönyv. A Városgondnokság a temető üzemeltetőjével – a feladatok részletes 
meghatározásával – az együttműködési megállapodást megkötötte, mely 2. számú 
mellékletként csatolásra került a beszámolóhoz. Az előterjesztés 3. számú melléklete a letéti 
szerződés. 
 
A 70/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester felkérte a Pannon Volán Zrt. 
vezetését a tanulmány elkészítésére és az ezzel kapcsolatban felmerült költségek viselésére. 
 
A 71/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testületnek a 
hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása tárgyában hozott döntéséről 
szóló határozatot az Erdészeti Igazgatóságnak megküldte. 
 
A 75/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester a Komló Városért Alapítvány 
adatainak változás-bejegyzésére vonatkozó kérelmet (a közhasznúsági nyilvántartásba-vételi 
kérelemmel), az alapítvány alapító okiratát, valamint a kuratórium tagjainak nyilatkozatait 
megküldte a Baranya Megyei Bíróság részére. 
 
A 80/2011. (V.5.) számú határozat alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Együttműködési Megállapodásában, a döntésben szereplő módosítások átvezetésre 
kerültek.  
 
A 83/2011. (V.5.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Sikonda Településrészi 
Önkormányzat tagjának személyében bekövetkezett változásnak a Szervezeti és Működési 
Szabályzat VI. számú függelékén történő átvezetéséről gondoskodott. 
 
A 84/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester a megválasztott bírósági népi 
ülnököket (valamint a megválasztásra nem került jelölteket), a Komlói Városi Bíróság 
elnökét, továbbá az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalvezetőjét a képviselő-
testület döntéséről tájékoztatta. A megválasztott ülnökök eskütételére 2011. május 19-én sor 
került. 
 
A 85/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester a határozat megküldésével a 
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségét a képviselő-
testület döntéséről tájékoztatta. 
 
A 86/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester a Krisztina utcai útburkolat 
kialakításával kapcsolatban a kivitelező Sztráda 92 Kft.-vel a vállalkozási szerződés 
módosítása iránt intézkedett. 
 
A 87/2011. (V.5.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a GESZ alapító okiratán 
átvezetett szakfeladatszám-változásokat a Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatósága felé jelentette. 
 
A 88/2011. (V.5.) számú határozat alapján a szociális nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
pályázat benyújtásra került. 
 
A 90/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester az alapítvány bírósági 
változásbejegyzési eljárása során a Baranya Megyei Bíróság 12.Pk.21.190/1991/33. számú 



végzésének megfelelő, szükséges intézkedéseket megtette, a módosított alapító okiratot a 
Baranya Megyei Bíróság részére megküldte. 
 

II. 
A bizottságok 2011. május 2-a óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2011. május 2-i ülésén a szociális feladat-ellátás átszervezéséről, a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi munkájáról szóló 
beszámoló, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, a Szilvási Bölcsőde és 
Családi Napközi 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról foglalt állást a 
bizottság, majd a közfoglalkoztatotti létszámkeretből való lemondás a térségi 
önkormányzatok számára című előterjesztés szerepelt napirenden. Zárt ülés elrendelését 
követően önkormányzati lakások bérbeadásáról, valamint szemétszállítási díj támogatások 
megállapításáról döntött a bizottság. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén május 2-án tartotta ülését a bizottság, melyen elsőként a Pannon Volán Zrt. 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló, majd az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás veszteségfinanszírozása, ezt követően pedig a köztemető 
üzemeltetése szerepelt napirenden. Ezek után az NBG Játékparkok Bt. közterület-használati 
díjának elengedéséről, valamint a Komló, Városház tér 21. hsz. ingatlan melletti, a 2010. 
évben elhelyezett „Vájárszobor” mellé virágos bányacsille elhelyezésének közterület-
használati engedély ügyében döntött a bizottság. Állást foglaltak az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 
rendelet módosítása, a Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Közalapítvány 2010. évi 
mérlegének elfogadása és a közalapítvány megszüntetése, a Komló és Térsége Fejlesztési 
Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, valamint a Carboker Kft. pénzügyi-
vagyoni helyzete tárgyában készült előterjesztésekről. Tárgyalta a bizottság az önkormányzat 
Beszerzési Szabályzata, a Krisztina utca II. ütem útburkolat kialakítása és a Komlói 
hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása című előterjesztéseket is. 
Döntött a bizottság az Alkotmány u. 40. szám alatti hőközpont értékesítése, a Kossuth Lajos 
u. 79. szám alatti 11. számú üzlethelyiség bérbeadása, valamint a Nemzetközi Ifjúsági 
Környezetvédő Tábor támogatása kérdésében. Napirenden szerepelt még a Vida János 
tisztségeinek megszűntetése és a Fűtőerőmű Zrt. új igazgatósági tagjának megválasztása 
tárgyában hozott 59/2011. (III.31.) számú határozat módosítása. Az egyebek napirendi pont 
keretében a szelektív hulladékgyűjtő szigetek rongálásának megakadályozása érdekében 
tehető lépésekről tárgyalt a bizottság. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
 
A 2011. május 3-i bizottsági ülésen napirend előtt Borbás Sándor tájékoztatta a bizottságot az 
ifjúsági cselekvési tervről, majd a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról tárgyaltak, 
ezt követően pedig elfogadták a Közösségek Háza, a Színház- és Hangversenyterem, valamint 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolót, valamint az intézmények 2011. évi munkatervét. Állást foglalt a bizottság a 
Komló Városért Alapítvány működése és alapító okiratának módosítása, a Komlói Kistérség 



Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodásának módosítása, valamint 
a GESZ alapító okiratának módosítása ügyében. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
2011. április 27-én megtartott rendkívüli ülésén az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról tárgyalt a 
bizottság. 
Május 3-án zárt ülésen tárgyalta a bizottság a Vida János tisztségeinek megszűntetése és a 
Fűtőerőmű Zrt. új igazgatósági tagjának megválasztása tárgyában hozott 59/2011. (III.31.) sz. 
határozat módosítása és a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítány alapító okiratának 
módosítása című előterjesztéseket. 
Nyilvános ülésen került sor a Pannon Volán Zrt. 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló, 
valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 
veszteségfinanszírozása tárgyú előterjesztések tárgyalására. Ezt követően a köztemető 
üzemeltetése, valamint a szociális feladatellátás átszervezése szerepelt a bizottság 
napirendjén. Állást foglalt a bizottság a Simon János kisebbségi önkormányzati képviselői 
mandátumának hitelesítéséről szóló beszámoló, a Komló és Térsége Fejlesztési Nonprofit Kft. 
taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a Carboker Kft. pénzügyi-vagyoni helyzete 
tárgyában. Tárgyalt a bizottság a Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Közalapítvány 2010. évi 
mérlegének elfogadásáról és a közalapítvány megszűntetéséről, valamint a Komló Városért 
Alapítvány működéséről és alapító okiratának módosításáról. A bírósági népi ülnökök 
választása című napirend kapcsán az előterjesztés napirendről történő levételéről és rendkívüli 
bizottsági ülésen történő megtárgyalásáról döntött a bizottság. Állásfoglalás született az 
önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatornamű használatáért 
fizetendő díjakról szóló rendelet módosításáról, a belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról, 
valamint a belső ellenőrzési terv módosításáról. Elfogadásra javasolta a bizottság a belényesi 
kiküldetésről, a közbeszerzési szabályzat módosításáról, a Krisztina utca II. ütemű útburkolat 
kialakításáról, valamint a komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való 
kivonásáról, valamint az önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról szóló előterjesztéseket. A 
2010. május-júniusi esőzések okozta károk helyreállítására vonatkozó, a Kbt. szerinti 
általános egyszerű közbeszerzési eljárás, valamint a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt 
el nem érő beszerzési eljárás megindításáról döntött a bizottság. A bizottság elfogadásra 
javasolta a Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás 2010. évi 
beszámolóját, a 2010. évi zárszámadási rendelet-tervezetet, a 2011. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatot, valamint a rulírozó működési hitel felvételéről szóló 
előterjesztést. Tárgyalta a bizottság az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, 
a közfoglalkoztatotti létszámkeretből való lemondást a térségi önkormányzatok számára, 
valamint a Sikondai Településrészi Önkormányzat tagjának lemondása, új tag választása című 
előterjesztést. Ezt követően bérleti díjkedvezmények iránti kérelmekről döntött a bizottság. 
Május 5-én megtartott rendkívüli ülésén elfogadásra javasolta a bizottság a bírósági népi 
ülnökök választásáról, valamint a szociális nyári gyermekétkeztetés kapcsán benyújtandó 
pályázatról szóló előterjesztéseket. 
Újabb rendkívüli bizottsági ülés megtartására került sor május 13-án, melyen a rulírozó 
működési hitel felvételével kapcsolatos ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról, valamint az Ipari 
park útjainak fejlesztéséről döntött a bizottság. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 30. óta nem ülésezett. 



 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
A Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 2011. május 10-én tartott ülésén elsőként a 
ravatalozó felújításának munkálatairól, majd a közmunkások által végzett feladatokról 
hangzott el tájékoztatás. Ezt követően a településrészi önkormányzat elnöke ismertette azt a 
pályázati lehetőséget, amellyel a kultúrház fűtéskorszerűsítése valósulhatna meg. Ezek után a 
falunap szervezésének kérdéseit és a programlehetőségeket tárgyalták. Az egyebek napirendi 
pont keretében Schalpha Anett tájékoztatta a jelenlevőket a város 60 éves évfordulója 
alkalmából készített, Árgyelán György fotóit tartalmazó képeslapokról. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 2. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2011. május 9-én megtartott ülésén a településrészi önkormányzat elnöke beszámolt az elmúlt 
időszakban végzett tevékenységről, a határozatok végrehajtásáról, majd tájékoztatás hangzott 
el a közterületen végzett munkálatokról. Ezt követően a részönkormányzat által szervezett 
gyermeknapi programok, valamint a városi rendezvények összehangolásáról tárgyaltak. Az 
egyebek napirendi pont keretében Bogyay László, a Városgondnokság vezetője tájékoztatta a 
részönkormányzat tagjait a területen végzett kaszálási és fűnyírási munkálatokról. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
A településrészi önkormányzat 2011. május 6-i ülésén elsőként a kábel TV-ről, majd 
Hoffmann Balázs, illetve Stemler Ákos ingatlanvásárlási kérelméről tárgyaltak. Ezt követően 
ismertetésre került a részönkormányzat pénzügyi helyzete, majd a közmunkások által végzett 
feladatokról, a játszótér állapotáról, illetve a kerékpárútról hangzott el tájékoztatás. A 
napirendi pontok között szerepelt a kultúrház kiadásának kérdése, a várhatóan a 
részönkormányzat területére települő üzemekről szóló tájékoztatás, a kutyamenhelyről, 
valamint az óvoda felújításáról szóló aktuális kérdések, valamint a kultúrház 
fűtéskorszerűsítését lehetővé tevő pályázati lehetőségről szóló tájékoztatás. Az egyebek 
napirendi pont keretében a településrészi önkormányzat elnöke tájékoztatást adott a város 60 
éves évfordulója alkalmából kibocsátott képeslapokról. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 2. óta nem ülésezett. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- a Komló, Kazinczy u. 15. fszt. 3.; a Komló, Kazinczy u. 13. I/1.; valamint 
a Komló, Anna akna 4. I/4. szám alatti önkormányzati lakások 
bérbeadásáról, 

- 45 fő esetében szemétszállítási díj támogatás megállapításáról. 



 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- az NBG Játékparkok Bt. részére a közterület-használati díj megfizetése 
alóli felmentésről a 2011. május 1-2011. december 31-ig tartó időszakra, 

- a Komló, Városház tér 21. sz. ingatlan melletti „Vájárszobor” mellé 
virágos bányacsille elhelyezéséhez a közterület-használati engedély 
megadásáról, 

- a Komló, Alkotmány u. 40. szám alatti hőközpont értékesítésre történő 
felajánlásáról a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére. A bizottság a helyiség 
forgalmi értékét 360.000.- forintban határozta meg. 

- a Komló, Kossuth Lajos u. 79. szám alatti 11. számú üzlethelyiség 
bérbeadásához történő hozzájárulásról Fehér Tiborné részére bruttó 
27.400.- forint havi bérleti díjért. 

- a Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő Tábor megtartásához a 
Környezetvédelmi Alap 2010. évi maradványa terhére 162.000.- forint 
biztosításáról. 

 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben döntött: 

- a Közösségek Háza, a Színház- és Hangversenyterem, valamint József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2010. évi munkájáról 
szóló beszámoló, valamint az intézmények 2011. évi munkatervének 
elfogadásáról. 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

- a „Komló 2010. május-júniusi esőzések okozta földcsuszamlások 
helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás esetében a: 

1. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 3.) 
2. PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
3. NK Építő Kft. (7627 Pécs, Szántó László u. 6.) 
4. Cölöpöző Varga és Társai Kft. (6000 Kecskemét, Mindszenti 

krt. 29.) 
5. ALISCA-BAU Zrt. (7100 Szekszárd, Munkácsy u. 29.) és a  
6. Botond Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 19.) 

- a „Komló, 2010. május-júniusi esőzések okozta károk helyreállítási 
munkái (utak, hidak, csapadékvíz elvezető árkok)” tárgyú beszerzési 
eljárás esetében a: 

1. FORMATÍV ÚT Kft. (7300 Komló, Vértanúk u. 48.) 
2. PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
3. MOBIL-BAU Kft. (7631 Pécs, Tüskésréti út 44.) ajánlattételre 

történő felkéréséről. 
- a Főkefe Nonprofit Kft. bérleti díjkedvezmény iránti kérelme 

jóváhagyásáról, 
- a Bell-A-Fon Kft. bérleti díjemelésének felfüggesztéséről, 
- a Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjkedvezmény iránti kérelmének 

elutasításáról, 
- az MSV Hungária Kft. bérleti díjkedvezmény iránti kérelmének 

elutasításáról, 
- az 500 MFt rulírozó működési hitel felvételéhez kapcsolódó 

ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról, 



- az Ipari park útjainak fejlesztéseivel kapcsolatos tervezett 
beruházásokhoz kapcsolódóan a vonatkozó tervezési munkák 
költségeként bruttó 1.687.500 Ft. biztosításáról a költségvetési rendelet 
8. sz. mellékletében szereplő „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önerő” 
keret terhére. Támogatta továbbá, hogy a polgármester a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő szaktervezővel kösse meg a vállalkozási szerződést.  

 
IV. 

Egyebek 
 

I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi a társulás 2011. április 29-i üléséről készített 
jegyzőkönyv. 
 

II.  Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. április 27-én tartott ülésének 
jegyzőkönyvét tartalmazza az előterjesztés 5. sz. melléklete. 
 

III. Turisztikai Együttműködési Megállapodás 
 
A képviselő-testület tárgyalta a Turisztikai Desztináció Menedzsment kialakítását, illetve a 
működésének támogatásához benyújtható pályázati lehetőségeket, melyhez kapcsolódóan az 
előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő együttműködési megállapodás jött létre Komló 
Város Önkormányzata, valamint a PhS Szolgáltató Kft. között. 
 
IV.  Tájékoztatás az „Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának 
intézményeiben” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonásáról   
 
Az előterjesztés 7. számú mellékletét képező tájékoztatásban foglaltak szerint, az abban 
nevesített indokok alapján visszavonásra került a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
13/2011. (IV.13.) számú határozatával elfogadott ajánlattételi felhívás. 
 
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 Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. április 1-i üléséről 
készített jegyzőkönyvében foglaltakat, 

- a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. március 23-i 
ülésének jegyzőkönyvében foglaltakat, 

- a Turisztikai Együttműködési Megállapodásban foglaltakat, 



- az „Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának 
intézményeiben” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
visszavonásáról szóló tájékoztatást, 

- a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.  
 
Határidő: 2011. június 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2011. május 19. 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 



1. sz. melléklet 

 
 



 
 



 

2. sz. melléklet 

 



 
 

 
 



3. sz. melléklet 

 



 



4. 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. április 29-én, pénteken 

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 
 

Napirendi pontok előtt: 
 
1.) Hatósági Igazgatási Társulás 2010. évi beszámolója 

Előadó:  Polics József 
  Varga Zsolt 
Meghívott: dr. Vikor László 
 

2.) Közlekedéstudományi Intézet tájékoztatása a 2011/2012. évi közlekedési menetrend-tervezettel 
kapcsolatosan 

 
 

A Társulás Tanács ülése  
Napirendi pontok: 
 
1.) 2010. évi zárszámadás 
   Előadó:  Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 
    
2.) 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előadó: Polics József Elnök 
  Kőnigné Paskó Edina Belső ellenőrzési vezető 

 
3.) 2010. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 

4.) Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 
   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
 
5.) 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, dr. Vikor László irodavezető urat, valamint Benke Gábort a 
Közlekedéstudományi Intézettől. 
 
Az ülést 9 óra 01 perckor megnyitom. 
 
A meghívót mindenki megkapta, a napirendi pontok ismertek, annak sorrendjében változás nincs, 
megkérdezném, van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, kérem kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Polics József: A napirendi pontok előtt az adóigazgatási társulás 2010. évi beszámolójáról tárgyalunk. 
Mivel a Hatósági Igazgatási Társulás nem azonos a többcélú társulás tanácsával, ezért tárgyaljuk a 
napirendi pontok előtt. Kérdezem dr. Vikor Lászlót, hogy kívánja-e az beszámolót kiegészíteni.  
dr. Vikor László: Nincs kiegészítésem. 
Polics József: Van-e kérdés, észrevétel? Felhívom a figyelmet, hogy a képviselő-testületeknek el kell 
fogadni a beszámolót. 
 
Polics József: Szintén napirend előtt adom meg a szót Benke Gábornak és kollégáinak, akik a következő 
évre tervezett közlekedési menetrendről tartanak tájékoztatót. 
 
Benke Gábor: Köszöntöm Önöket. Szeretném Önöket tájékoztatni a Közlekedéstudományi Intézet 
nevében a 2011/2012. évi közlekedési menetrend-tervezettel kapcsolatosan. Amennyiben észrevételük 
van az elhangzottakkal, akkor kérem jelezzék felénk. Az anyagot megküldtük az önkormányzatok felé, 
gondolom mindenki számára ismert. A decembertől tervezet menetrendi változásokat Varga Zoltán fogja 
önöknek elmondani.  
  
Varga Zoltán: Köszöntök mindenkit MÁV-STRAT Zrt. képviseletében. A kiküldésre került vasúti 
menetrend a MÁV Start tervezete, amely 2011. évben lép életbe. A kistérséget érintő vasútvonalak közül 
a 47. számú Dombóvár-Komló vasútvonalon a tervezett menetrend a jelenlegi szerkezettel megegyezik, 
apróbb módosítással. Ezen kívül ezen a vasútvonalon a MÁV START semmiféle változást nem tervez az 
idei évi menetrendhez képest. A kistérséget még érinti az 50-es számú Dombóvár – Bátaszék – Baja 
vasútvonal, amely szintén megegyezik az eddigivel, két órás ütem szerint közlekednek a vonatok. A 
változás az, hogy Bátaszékről 16 óra 40 perckor indul, a hétvégi korlátozások megszűnnének, az összes 
többi vonat naponta közlekedne terveink szerint. Szóbeli kiegészítésben ennyit szerettem volna 
elmondani. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok most vagy írásban.  
Polics József: Köszönjük szépen.  
Kiefer Gábor: Köszöntök mindenkit a Pannon Volán ZRT-től. Mint Önök is tudják, egy időpontra 
csökken a menetrend módosítása. A miniszteri elvárásnak megfelelően úgy néz ki a helyzet, hogy 
negyedévente kell felterjesztést készíteni. Azonban ha ettől eltérő igények vannak, akkor megtesszük a 
szükséges lépéseket. Ami fontos lehet és Önöket érinti, az a 47 számú vonalnak a visszaállítása. 
Köztudott, hogy amikor a vasúti vonal szünetelt, akkor társaságunk a Komló-Sásd vasútvonalon járatokat 
állított be. A jelenlegi érvényes menetrendet a továbbiakban is tartani fogjuk. Ezen kívül a kistérséget is 
érintő menetrend módosítási szándékunk nincsen. Ezen kívül elmondanék egy olyan dolgot, amely úgy 
gondolom, hogy fontos lehet. A Pannon Volán Zrt. egy GVOP pályázat keretén belül több mint 800 
millió forintos beruházással 2011. és 2012. évben a tájékoztatás korszerűsítésére helyezi a hangsúlyt, 
amely abban fog megmutatkozni, hogy 2011. évben valamennyi helyközi autóbuszon korszerűsítéseket 
tervezünk, valamint a pécsi autóbusz pályaudvart szeretnék megújítani utas tájékoztatási szempontból. A 
fejlesztés utolsó része 2012 decemberében fog lezárulni, amely egy elektronikus közlekedési kártya 
fejlesztése lesz, jelenleg ilyet Mohácson használnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes ilyet 
használni, a rendszer úgy néz ki, hogy a papíralapú jegyet és bérletet teljes egészében felváltja az említett 
elektronikus rendszer. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, ha kérdés van, szívesen válaszolok.  
Polics József: Köszönjük.  



Benke Gábor: Egy dolgot hozzátennék, ami a miniszteri hatáskörbe tartozik, hogy a komlói kistérség és 
a dombóvári kistérség is számos alkalommal jelezte, hogy szeretnék a vasúti megállóhelyek 
visszaállítását. Mi ezt minden alkalommal továbbítottuk a minisztérium számára. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium mostanáig elutasította ezt a kezdeményezést, nem tudunk arról, hogy a minisztérium 
szándékozna engedélyezni az említett megállóhelyeket.  
Polics József: Köszönjük. 
Lép Péter: Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy mi annak az oka, hogy továbbra sem áll meg a vonat a 
településünkön, amikor elhalad, pedig ki van építve a megálló. Én szeretném, ha megállna a 
településünkön a vonat.   
Endrődi Tibor: Csatlakoznék Péterhez, Vékény község részéről is. Egy évvel ezelőtt erre határozott 
ígéretet kaptunk, hogy meg fog állni a vonat. Sajnos azóta sem történt semmi, az ott élő emberek 
életminőségét ez jelentősen befolyásolja, nehéz a közlekedés.  
Polics József: További kérdés, vélemény? 
Pecze Gábor: A Pannon Volán Zrt. felé volt egy kérésünk a Mohács-Kaposvári járattal kapcsolatban, 
mert érthetetlen módon nem állt meg a busz a mázai központi buszmegállóban. Ez a kérdés megoldódott, 
amit ezúton is köszönök.  
Polics József: További kérdés, véleményt nincs. Az 50-es vonallal kapcsolatban, amit én tudok, azt 
elmondom. Sajnos a vonatok a menetrendet nem tudják tartani, mert két szakaszon támfal probléma van, 
de ezt a szakaszt ez nem érinti. Ennek a felújítása magas költséget jelent. Nagymányokon elkezdődött a 
külszíni bánya munkálatainak előkészülete. Én megkerestem a Minisztériumot, hogy vizsgálják felül, 
mert ez javíthatná a pályakihasználás hatékonyságát. Ez feltétele lenne annak, hogy ez a két nagyobb 
összegű beruházás elkészüljön. Jelenleg is mennek az egyeztetések, jelenleg több információm nincs.  
Benke Gábor: Én azt tudom javasolni, hogy ha szeretnék az említett változásokat, akkor jelezzék a 
minisztérium felé.  
Polics József: A kiegészítéssel javasoljuk a menettrend elfogadását, és én még azt is javaslom, hogy 
szülessen egy határozat, a Társulás nevében is küldjünk levelet. Mi ezekben a kérdésekben sokat 
egyeztettünk, ez a kérdés ott fog eldőlni. Van-e kérdés vagy észrevétel? Nincs, akkor ezzel a 
kiegészítéssel, hogy az 50-es vonalon úgy javasoljuk a menetrendet elfogadni, hogy kerüljenek vissza a 
megállási helyek a megszüntetés előtti állapotba. Illetve azzal, hogy külön a Társulás nevében történjen a 
Minisztérium felé egy megkeresés ennek a megerősítésében. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozza:  
 
 
 
24/2011. (IV. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2011/2012. évi közlekedés 
menetrendekkel kapcsolatosan a következő határozatot hozza: 

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2011/2012. évi közlekedési 
menetrend tervezetekkel egyetért. 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa kiemelten fontosnak tartja, hogy 
az 50. számú Dombóvár – Bátaszék vasútvonalon Köblény - Kárász vasútállomáson a vonat álljon 
meg és lehetőség legyen a felszállásra. 

3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium illetékeseit, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az 50. számú Dombóvár – 
Bátaszék vasútvonalon Köblény – Kárász vasútállomáson, valamint a megszűntetett 
megállóhelyeken a vonat megállhasson, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

4.  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás felkéri az Elnököt, hogy az illetékes 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak küldje meg a Társulás álláspontját. 

Határidő:  értelem szerint  
Felelős: Polics József elnök 



  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
 

K o m l ó, 2011. április 29. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 

1. napirendi pont: 2010. évi zárszámadás 
Polics József: Az előterjesztést Kiss Béláné készítette. Kérdezem, hogy kíván-e az előterjesztéshez 
hozzászólni. 
Kiss Béláné: Csak annyit, amit már bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a 2010-es évet 
pénzmaradvánnyal zártuk. Ez egyrészt a normatívák alakulásának köszönhető, másrészt a saját 
bevételeket jól teljesítették az intézmények. Egyedül a Szilvási Bölcsödénél voltak problémák, ez abból 
adódott, hogy nehezen tudta megítélni a bölcsőde vezetője azt, hogy a július 01-vel  átvett Damjanich 
utcai épületben hogyan alakul majd a gyereklétszám. Reméljük, hogy ezt az évet kedvezőbben zárja a 
bölcsőde is. A pozitív pénzmaradványból adódóan a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz 
kevesebb, a Szociális Szolgáltató Központ működéséhez nem kell hozzájárulni a településeknek, és a 
tagdíj is maradt az előző évi szinten. Ezúton szeretném kérni Önöket, hogy fogadják el a zárszámadást.  
Polics József: Köszönöm. Bizottsági véleményeket kérek. Mindegyik bizottság megtárgyalta.   
Pecze Gábor: Igen elfogadjuk. 
Endrődi Tibor: Igen elfogadjuk. 
dr. Csörnyei László: Igen elfogadjuk.  
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozza:  
 
 
 
 
25/2011. (IV. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az elnök előterjesztésében, a Pénzügyi, a 
Humánszolgáltató, valamint a Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével az 
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény által biztosított jogkörében a 
2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot hozza: 

 
I. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2010. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 
4/e., 5., 6., 7., 7/a., 8., 8/a., 9., 10., 11/a., 11/b., 11/c.,11/d., 12., 13.,  13/a.,számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

713 547 ezer Ft bevétellel, 
664 957 ezer Ft kiadással, 
  48 590 ezer Ft  tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal,        
  45 707 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal,  

jóváhagyja. 
 

II. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeit forrásonként és a kiadásokat 
– ezen belül a kiemelt kiadásokat – intézményenként, ezen belül feladatonként részletezve az 
1., 1/a., 2., 3., 3/a., 3/b., 3/c., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
A  normatív támogatások jogcímenkénti és településenkénti megoszlását a 4., 4/a., 4/b., 4/c., 
4/d., 4/d.,4/e., számú mellékletek mutatják be. 

III. A felhalmozási kiadások teljesítését 186 962 ezer Ft főösszegben, valamint annak 
jogcímenkénti felhasználás szerintirészletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 



A felhalmozási célú bevételek teljesítését 186 962 ezer Ft főösszegben, valamint annak 
részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

IV. A működési kiadások teljesítését 466 157 ezer Ft, bevételét 510 235 ezer Ft főösszegben 
fogadja el. (2. számú melléklet a finanszírozási kiadások és bevételek összegeit figyelembe 
véve) 

V. Társulás Tanácsa a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet – a 
mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 265 751 ezer Ft-ban állapítja 
meg. 

 A Társulás vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 

VI. A Társulásnak felvett hitelállománya nem volt. Az adósságállomány alakulását hitelezők 
szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 

VII. A Társulási Tanács többéves kihatással járó döntéseket nem hozott. 
VIII. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010. évi pénzmaradványát a 7., 7/a. 

számú mellékleteknek megfelelően,amelynek szabadon felhasználható része kiváltja a 2011. 
évi  önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ költségvetésben tervezett normatíván és 
intézményi működési bevételen felüli önkormányzatokat terhelő működési hozzájárulását, 
illetve arányosan a az önállóan működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Központ 
2011. évi költségvetésben tervezett normatíván és intézményi működési bevételen felüli 
önkormányzatokat terhelő működési hozzájárulását jóváhagyja. 

IX. A Társulás 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatását a 8/a. számú melléklet tükrözi. 

X. Az engedélyezett álláshelyek száma 99 fő (3/b. számú melléklet). 
XI. A társulás tagjainak a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás önállóan működő 

intézményei működési kiadásaihoz nyújtott hozzájárulást, a 11/a., 11/b., 11/d., a tagdíj 
hozzájárulás alakulását a 11/c. számú melléklet szerint fogadja el. 

XII. A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a 2010. évi 
költségvetési zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az 
érintetteket a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.  
 

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 

 A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik. 

Határidő:  értelem szerint  
Felelős: Polics József elnök 
  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

 Intézmények vezetői 

K o m l ó, 2011. április 29. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
2. napirendi pont: 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
Polics József: A tavalyi év folyamán a belső ellenőrzési csoport a társulás két intézményénél, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, valamint a Szociális Szolgáltató Központnál folytatott 
vizsgálatot a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szabályok betartásának ellenőrzésére. A vizsgálatról készült 
jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. Idén a vizsgálat utóellenőrzésére kerül sor a két intézménynél. 
A megfogalmazott javaslatok mindkét intézménynél átvezetésre kerültek, illetve folyamatban vannak. 
Köszöntöm Kőnigné Paskó Edina belső ellenőrzési vezetőt. Kérdezem, van e szóbeli kiegészítése? 
Kőnigné Paskó Edina: Nincs szóbeli kiegészítésem. 
Polics József: Van-e valakinek kérdése? Nincs. A Humánszolgáltató és a Pénzügyi bizottság tárgyalta.  
Endrődi Tibor: Elfogadtuk. 



Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozza:  
 
26/2011. (IV. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi 
Bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a belső ellenőrzés 2010.évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Társulási Tanács az 1. számú melléklet szerinti Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

Kőnigné Paskó Edina belső ellenőrzési vezető 
 

K o m l ó, 2011. április 29. 
    

Polics József s.k. 
Elnök 
 

3. napirendi pont: 2010. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása. 
Polics József: A munkaszervezet elkészítette a 2010. évi statisztikai összegzést, melyet május 31-ig kell a 
Közbeszerzések Tanácsához eljuttatni. Tavalyi év folyamán két közbeszerzés történt, a kerékpárút építési 
beruházása, illetve a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó képzés. Bizottság véleményét kérdezem. 
dr. Csörnyei László: Igen elfogadtuk. 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozza:  
 
27/2011. (IV. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében, a Területfejlesztési Bizottság véleményét figyelembe 
véve az előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Társulási Tanács jelen határozatával elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás 2010. évi éves statisztikai összegzésről készült tájékoztatót és felkéri a munkaszervezet 
vezetőt a szükséges intézkedések megtételére.  

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

  
K o m l ó, 2011. április 29. 
       

Polics József 
Elnök 

 
 

4. napirendi pont: Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 
Polics József: A Kistérség Iroda SZMSZ-e felülvizsgálata megtörtént, az előterjesztés mellékleteként 
kiküldésre került. Bizottság véleményét kérdezem. 
Pecze Gábor: Elfogadtuk. 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozza:  
 
28/2011. (IV. 29.) sz. Tct. Határozat 



A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében, a Humánszolgáltató Bizottság véleményét figyelembe 
véve a Kistérség Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Társulási Tanács jelen határozatával elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Kistérségi Irodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a következők 
szerint:  

• Az Általános Rendelkezések 3. pontjába a következő kerül beillesztésre: 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa, mint az alapítói jogkör 
gyakorlója hozta létre 3/2005. (I. 05.) sz. Tct. határozatával. 

• Szintén az Általános Rendelkezések 3. pontjában kerülnek kijavításra a szakágazati szám, 
valamint a szakfeladat számok, valamint az Iroda új székhelye (7300 Komló, Kossuth L. u. 103.). 

• Az Iroda Szervezeti Felépítése 2. pont a.) fejezetben részletezésre kerül a Munka és Tűzvédelmi 
Feladat. 

• Az Iroda Szervezeti Felépítése 2. pont a.) fejezetben a hulladékgazdálkodási feladatok 
kiegészítésre kerülnek:  
Kistérség környezetvédelmi programot, hulladékgazdálkodási tervet készít, felülvizsgál. 

• Az Iroda Szervezeti Felépítése 2. pontjában a belső ellenőrzési csoport feladatai pontosításra 
kerülnek az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 
2. A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a változásokat vezesse át a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

  
K o m l ó, 2011. április 29. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
Polics József: Egyebek napirendi pontnál megadom a szót Varga Zsoltnak. 
Varga Zsolt: A tegnapi nap folyamán Komló város jegyzője kiküldött a polgármestereknek egy levelet a 
GVOP pályázattal kapcsolatban. Lezárult a pályázat, elnök úrral illetve jegyző úrral voltunk tárgyalni az 
ottani kistérség elnökével ez ügyben. A szerver központ Komlóra került át, aminek jelentős költségei 
vannak, ami kb. 300.000.- forint havonta. A következő lépés az lesz, hogy a négy kistérség megállapodást 
köt a szerverpark üzemeltetésére, fenntartására. Ezt követően a négy kistérségnek a kistérségen belüli 
településekkel kell megállapodást kötni. A javaslat arról szól, hogy azok a települések, akik nem 
használnak programot, 1.000.-Ft/hónap díjat szeretne kérni a város, hiszen a honlap használatára 
mindenkinek megvan a lehetősége. A további költségek azokat a településeket terhelik, akik valóban 
használják a pénzügyi, illetve az iktatási modult. A pontos összeg a kiküldött levélből kiderül. Erről 
kellene települési szinten dönteni, hogy ez így elfogadható-e. Egy biztos, Komló város egyedül nem fogja 
tudni fenntartani. Ha nem lesz kellő támogatottság, akkor új helyzet áll elő, újra tárgyalni kell.  
Polics József: Köszönöm. Kérem akkor a polgármestereket, hogy tárgyalják meg a testületükkel.   
 
Polics József: Köszönöm a Tanács munkáját. Az ülés bezárásom 9 óra 22 perckor. 

 
 
k.m.f. 

 
Hohn Krisztina        Polics József 
Polgármester                                                                                                Elnök 
 
 



 
Bede-Nyitrai Roberta 
Jegyzőkönyvvezető 



5. sz. melléklet 
 

 
KÖKÖNYÖSI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Tel: 72/584-000 

 
 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 2011. április 27.-én tartott 
ülésén a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 

1.) Kököyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 2010. évi zárszámadása 
Előadó: Horváth Zoltán Elnök 
Meghívott: dr. Hoppa József megbízott főigazgató 

2.) Egyebek 
 
Horváth Zoltán: Köszöntöm a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 
tagönkormányzatai polgármestereit az ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, jelen van 5 
települési polgármester. A jegyzőkönyv írásban kerül rögzítésre, hitelesítésére felkérem Kárpáti Jenő 
magyarszéki polgármester urat. 
 
Megkérdezem, hogy a mai ülés egyetlen napirendi pontjával kapcsolatban van-e kérdés, vagy 
hozzászólás. 
 
Kiss Béláné: Úgy gondolom, hogy a szöveges rész magáért beszél. A végső elszámolást a 12. számú 
melléklet tartalmazza. A különbözet abból adódik, hogy a normatíva 26 millió forinttal kevesebb lett, 
mint amennyire az igénylés benyújtásra került. Ez részben abból adódott, hogy változások voltak a 
normatív támogatás fajlagos összegében, valamint a Magyarszéki Általános Iskola esetében rossz 
adatszolgáltatás miatt négy millió forinttal több került igénylésre. A másik jelentős körülmény a 
gyermeklétszám nagymérvű csökkenése, ami az intézmények működését nagymértékben befolyásolja. 
 
Szeretném jelezni, hogy  a 90 napon túli tartozás jelentős összegű, nem jön elgé dologi finanszírozás, 
hogy ki lehessen fizetni. 
 
A kinn lévőség is jelentős összegű, a zeneiskolában megduplázódott az utóbbi három hónapban. 837 zer 
forint. 
 
A kollégiumban 619 ezer forint, a szakiskolában 572 ezer forint a kinn lévőség, ez többnyire térítési 
díjból adódik. 
 
Kárpáti Jenő: Hét millió forint a normatíva lemondásból adódik, ez jelentős összeg egy ilyen kis 
településnél, rossz adatszolgáltatásból eredt, valamint a gyermeklétszám jelentős csökkenéséből. Sajnos, 
az a település nincs itt, aki érintett a gyermeklétszám jelentős csökkenésében. 



 
Horváth Zoltán: Kérem a társulási tanácsot, hogy szavazzon: 
 

Szavazás: 5 igen szavazattal a társulás tanácsa elfogadta a 2010. évi 
zárszámadást és az alábbi határozatot hozza: 

 
11/2011. (04. 27.) Tt. határozat 
A Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény által 
biztosított jogkörében a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot hozza: 

 
XIII. A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó TársulásTanácsa a 2010. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d, 5, 
6., 7., 7/a., 8., 8/a., 9., 10., 11/a., 11/b., 12., 12/a.,12/b.,12/c.,12/d.,12/e.,12/f számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

1 148 767 ezer Ft bevétellel, 
1 136 682 ezer Ft kiadással, 
     12 085 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal, 

jóváhagyja. 
 

XIV. A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás bevételeit forrásonként és a kiadásokat 
– ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 1., 1/a., 2., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 
számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
A központosított előirányzatok és a normatív támogatások finanszírozó önkormányzatonkénti 
megoszlását a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 

 
XV. A felhalmozási kiadások teljesítését 12 665 ezer Ft főösszegben, valamint annak jogcím 

szerinti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
A felhalmozási célú bevételek teljesítését 24 517 ezer Ft főösszegben, valamint annak 
részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

XVI.       A működési kiadások teljesítését 1 093 571 ezer Ft, bevételét 1 092 159 ezer Ft          
           fő összegben fogadja el (2. számú melléklet).    
     
XVII. A Társulás Tanácsa „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola a 2010. december 31-ei 

állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban 
szereplő adatok alapján 46 409 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 A Társulás vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 

XVIII. A Társulásnak felvett hitelállománya nem volt. Az adósságállomány alakulását hitelezők 
szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 

XIX. A Társulási Tanács többéves kihatással járó döntéseket nem hozott. 
XX. A „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2010. évi pénzmaradványát a 7., 7/a. 

számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 
XXI. A Társulás „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2010. évi egyszerűsített 

pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8, 8/a., számú melléklet 
tükrözi. 

XXII. Az engedélyezett álláshelyek száma 280 fő (3/b. számú melléklet). 
XXIII. A társulás tagjainak „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola a intézményei 2010. évi 

kiadásaihoz nyújtott hozzájárulás megoszlását (igényét) finanszírozó önkormányzatonként a 
12., 12/a., 12/b., 12/c., 12/d., számú mellékletek szerint fogadja el. 



XXIV. A Társulási Tanács utasítja Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsának 
Elnökét, hogy a 2010. évi költségvetési zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány 
jóváhagyott összegéről az érintetteket a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban 
értesítse.  
Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 

 A határozat kihirdetéséről a Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Horváth Zoltán  elnök 
  Dr Hoppa József megbízott  főigazgató 
  Intézmények, intézményegységek, tagintézmények vezetői 
 
Horváth Zoltán: A társulás ülését  9 óra 10 perckor bezárom, és kérem az intézményegységek vezetőit, 
valamint a GESZ vezetőjét, hogy maradjon velünk meg egy szűk körű egyeztetésre. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
Kárpáti Jenő      Horváth Zoltán 
Polgármester       Elnök 
 
 
 
 
 
Kiss Józsefné  
jegyzőkönyvvezető 



6. sz. melléklet 
Együttműködési Megállapodás 

(keretszerződés) 
 
Mely köttetett Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (képviseli: Polics József 
polgármester) Komló, Városház tér 3., valamint a PhS Szolgáltató Kft. (képviseli: Sárdi Péter 
ügyvezető) Pécs, Csóka dűlő 19. között – a továbbiakban együtt Felek - az alábbi témában és feladatokra: 
 
Komló város vezetése napirenden tartja a város gazdasági életének fejlesztését, melynek keretén belül új 
lehetőségek feltérképezésében és új lehetőségek bevezetésében érdekelt. Ezen alapvetés mellett a jelen 
megállapodást kötő Felek kinyilvánítják szándékukat, hogy megkeresik azokat a lehetőségeket, melyek az 
alap cél elérésében fontosak lehetnek. E munka során együttműködnek a kölcsönös előnyök szem előtt 
tartásával. 
 
Az együttműködés különösen az alábbi területekre terjed ki: 
 
a.) A PhS Kft felmérte, hogy a turisztikai szakterületen milyen lehetőségek látszanak e szegmens 

fejlesztéséhez. Meg kell vizsgálni, a turisztikai desztináció menedzsment alakításának esélyét. 
Ennek érdekében számba kell venni a város és közvetlen térségének vonzerő leltárát. Vizsgálni 
kell a korábban elkészített turisztikai koncepciókat és marketing terveket. Amennyiben ezek nem 
állnak rendelkezésre, azokat el kell készíteni, hogy a turisztikai fejlesztés reális alapokon 
kezdődhessen el. 
Felül kell vizsgálni a korábban elkészített turisztikai tárgyú fejlesztési koncepciókat annak 
érdekében, hogy a turisztikai fejlesztés aktuális és reális alapokon kezdődhessen el. El kell 
készíteni a szükséges marketing terveket. 

 
b.) Várhatóan a közeljövőben turisztikai attrakciófejlesztési pályázat jelenik meg. Az a.) pontban 

megfogalmazott feladatok számtalan olyan információt adhatnak, melyek megvalósítása ezen 
pályázat keretén belül lehetséges. 
Fel kell mérni, milyen – elsősorban Komló városra jellemző – attrakciófejlesztés lehetséges. 
Annak szakmai, megvalósíthatósági elemzését el kell végezni, és javaslatot kell adni 
Polgármesteri Hivatal felé, annak konkrét előkészítésére és beadására (így például interaktív 
bányajárat létrehozása és bemutatása a látogató vendégek számára). 

 
c.) Az előzetes anyaggyűjtés során törekedni kell arra, hogy olyan személy (művész, tudós, sportoló 

stb.) vagy olyan állat, növény kerüljön előtérbe, akinek vagy aminek történelmi feldolgozásával, 
hiteles információk elérésével és tudományos megalapozásával a város jelentős imázs értéket 
teremthet. Ez a megtalált érték a későbbiek folyamán lehet a város hívószava, marketing eleme, jó 
értelemben vett kabalája (pl. Komlószaurusz). 

 
d.) A PhS Kft megvizsgálja annak lehetőségét, hogy tehetséges komlói diákok miként 

kapcsolódhatnak be a Pécsi Tudományegyetem szakmai kutatási programjaiba. Ennek célja a 
tehetségek felkarolásán túl a diákok komlói kötődésének erősítése, valamint hasznos és a 
továbbiakban hasznosítható témajavaslatok feldolgozása. 
Amennyiben van olyan komlói diák, aki a jelenleg kezdődő szakmai programban részt tud és 
kíván venni, azt a PhS Kft. lehetővé teszi. 

 
e.) Megállapodást kötő Felek az alapinformációk biztosítása, valamint a fejlesztési terület jobb 

megismerése érdekében helyszíni bejárást szerveznek, melynek tervezett időpontja 2011 május 18. 
Az egész napos helyszíni tájékozódást is tartalmazó program során a Polgármesteri Hivatal 
biztosítja az önkormányzat részéről minden azon szakemberek részvételét és közreműködését, 
akikkel a munka során a PhS Kft. együttműködni köteles. A Polgármesteri Hivatal biztosítja 
mindazon dokumentumokhoz való hozzáférést, amelyek jelen munka elvégzéséhez szükségesek. 



A dokumentumokat a cég bizalmasan kezeli, harmadik személy részére nem adja át, és csak az 
önkormányzat érdekében végzett munka során használja fel. 

 
f.) PhS Kft. kötelezi magát arra, amennyiben az információ gyűjtés, a folyamatok vizsgálata vagy 

egyéb módon tapasztalt korszerűsítési, fejlesztési javaslata van, azt a polgármesteri hivatal 
képviselőjének tudomására hozza függetlenül attól, hogy képezi-e jelen megállapodás tárgyát 
vagy túlnő azon. 
Ezen vállalás a megállapodás szellemiségéből adódóan az alapcél megvalósítása érdekében 
történik.  

 
Jelen együttműködési megállapodásban foglalt feladatok teljesítéséért a PhS Kft.-t díjazás illeti meg, a 
jelen megállapodás keretei között kötött egyedi szerződés alapján. Felek keresik azt a megoldást, ahol a 
szakértői, pályázatkészítői, pályázatmenedzselési stb. feladatokat a pályázati költségek között 
szerepeltethessék. Ez esetben az önkormányzatot az önerő biztosítása terheli, míg az elszámolható 
költségek a PhS Kft.-t illetik meg. Pályázatmenedzseri megbízás esetén a PhS Kft.-re is vonatkoznak az 
önkormányzati beszerzésekre és megrendelésekre vonatkozó törvényi és helyi szabályok. 
A helyzetfelmérési, program előkészítési feladatokért a szakértő díjazást nem állapít meg, ugyanakkor az 
előkészítéssel szorosan összefüggő, ténylegesen felmerült és számlákkal igazolt költségek megtérítését 
kérheti a polgármesteri hivataltól. Ilyen költségek az utazási költség, és amennyiben indokolt, földhivatali 
vagy egyéb hivatalos szervek által kiszabott díjak stb.  
A 10.000 Ft feletti egyedi és éves szinten számítva a 100.000 Ft-ot meghaladó összköltség feletti 
költségek tekintetében előzetes hozzájárulást kell kérnie a cégnek. 
 
Felek jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy egyes részfeladatokra 
külön szerződést kötnek, mely tartalmazza a feladat finanszírozási módját, határidejét, melyeket az egyéb 
pályázatokban jelzett feltételek, határidők1 alapján szabják meg. 
A kapott információk harmadik fél részére történő átadása kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes 
engedélye alapján lehetséges. Az adott tevékenységgel kapcsolatban (turisztikai fejlesztések és erre 
irányuló anyagok készítése) nincsen kizárólagos joga a PhS Kft.-nek. 
 
Jelen szerződéssel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni. 
 
Komló, 2011. május 18. 
 
 Sárdi Péter Polics József 
 ügyvezető polgármester 
 PhS Szolgáltató Kft. Komló Város Önkormányzat 

7. sz. melléklet 

1 Pl. a TDM esetében törekedni kell a regisztráció május végi, míg a pályázat szeptemberi beadására. 
                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 5803  fő, aránya 
21,6%.  
 

  2011. január  2011. február 2011. március 2011. április 

 
Komló város 2626 24,30% 2537 23,50% 2408 22,30% 2269 21,00% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

6461 24,10% 6337 23,60% 6082 22,70% 5803 21,60% 

 
Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2269 fő (-139 fő az előző hónaphoz képest), aránya 21,0% 
• Tartósan regisztrált: 727 fő (-72 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 490 fő (-148 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 16 fő  
• Bérpótló juttatás: 800 fő (-25 fő) 
• 25 év alatti: 352 fő  
• 50 év feletti: 497 fő (-7 fő) 
• Legfeljebb 8 általános iskolát végzett: 841 fő (-55 fő) 
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Észrevételek, információk: 
 

- Tovább csökkent a regisztrált álláskeresők száma, ez bizonyosan a közfoglalkoztatás 
következménye is. Jelenleg Komló városában 738 fő vesz részt a közfoglalkoztatásban (rövid , 
hosszú idejű, és értékteremtő közfoglalkoztatásban összesen). 

- A Decentralizált Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási bértámogatással május hónapig 156 főt, 
ebből komlói munkáltatónál 92 fő munkavállalót helyeztünk el. 

- A vállalkozások folyamatosan érdeklődnek a TÁMOP 112 programból  közeljövőben adható 
támogatások iránt. A támogatások célcsoportjait: az alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdő 
fiatalok, GYES-ről, GYED-ről visszajövők, bérpótló juttatásban részesülők, továbbá a tartós 
munkanélküliek alkotják.  Egyes célcsoportok tekintetében 20% roma munkavállaló alkalmazása 
kötelező előirányzat. E program keretében kirendeltségünk 109 fő képzését tervezte ( a tervezett 
képzéseket Komló város honlapján is közzétettük). A fenti támogatásokban pedig minimum 100 
fő elhelyezését vállalta. 

 
 
Komló, 2011. 05. 17. 
      Tisztelettel:          Götzerné Páva Mária 
               kirendelstégvezető 



Beszámoló alpolgármesteri munkáról 
2011. május 5. – 2011. május 26. 

 
 

- Több Sportegyesület vezetőjével egyeztettem programokról, pályázati 

lehetőségekről. 

- Fogadtam a megyei közgyűlés elnökét és delegációját. 

- Részt vettem a Civil Vezetők Fórumán. 

- A sport-kerekasztal ülésén vettem részt. 

- Több civil rendezvényen jelentem meg. 

- Részt vettem a sportról szóló törvény újraszabályozásának szakmai konzultáció 

sorozatának pécsi állomásán. 

- Közcélú foglalkoztatottak ellenőrzését kolleganővel együtt végeztük. 

- A térségi polgármesterekkel TDM egyeztetéseket folytattunk. 

- A Komlért Expoval kapcsolatban egyeztetésen volt itt Ferenczy Tamás. 

- Sportkoncepció elkészítése kapcsán több fordulóban tárgyaltunk. 

- A Szilvási arborétumi hulladékgyűjtésen vettem részt több civil szervezettel 

közösen. 

- Képviselői munkám során több bejáráson vettem részt. 

- Szigetváron törökországi testvérvárosi kapcsolat kerekasztal beszélgetésen vettem 

részt, amelyre Hóvári János a Külügyminisztérium Globális ügyekért felelős 

helyettes államtitkár is ellátogatott. 

- A Bányásztalálkozó programjain vettem részt. 

A DÖKE 75 km-es bicikli teljesítménytúráján vettem részt. 

- A komlói 25 legnagyobb foglalkoztatóval megbeszélést tartottunk. 

- Szenior Tájfutó VB-ről sajtótájékoztatót tartottunk. 

 

 

                Kupás Tamás Levente sk. 

                  alpolgármester 



Beszámoló polgármesteri munkáról 
2011. május 5. – 2011. május 26. 

 

- Lázár János Frakcióvezetővel egyeztettem ÖNHIKI-s pályázat ügyében. 

- A Munkaügyi tanács ülésén vettem részt. 

- Pályázatírókkal egyeztettem belterületi vízrendezés ügyében. 

- Czakó Pali bácsit köszöntöttem 90-ik születésnapja alkalmából. 

- A Felsőszilvási Általános Iskolában tantestületi ülésen egyeztettünk a beiratkozással 

kapcsolatos kérdésekben. 

- Egyházaskozáron Csángó rendezvényen vettem részt. 

- A KEOP-os új pályázati lehetőségekről egyeztettem. 

- Osztrák befektetővel folytattam további tárgyalásokat. 

- Komló új arculatának kialakításáról egyeztettem szakértőkkel (Phs Kft.) 

- A templomtorony és árkádok felújítási pályázatáról egyeztettem Szászfalvi László 

Államtitkár Úrral. 

- Sásdon az Általános Művelődési Központ Közösségi Házának ünnepélyes átadásán 

vettem részt. 

- A „Spar-telek” ügyében peren kívüli megállapodás érdekében egyeztetést tartottunk. 

- A Komló Víz Kft. taggyűlésén vettem részt. 

- Angol befektetőkkel tárgyaltam. 

- Fémipari munkaegyeztető vállalkozás komlói telephely létesítése ügyében 

egyeztettem. 

- Az önkormányzat finanszírozhatósága érdekében a számlavezető pénzintézettel 

tárgyaltam. 

- Energetikai pályázatok és a tiszta szén technológia innovációjáról egyeztettem 

Bencsik János Államtitkár Úrral. 

- A Komló Víz Kft. vízi-közmű üzemeltetéséhez kapcsolódó KEOP pályázatokról 

egyeztettünk. 

- A Jobbik Komlói képviselőivel megbeszéltük a Trianon emlékmű elhelyezésének 

lehetőségeit. 

- Találkoztam Kincses Ágnessel. 

- A Komló és Térsége Fejlesztési Kht. és a Carboker Kft. taggyűlésén vettem részt. 



- Szekszárdon egyeztetést folytattunk a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

ellentmondásokról. 

- A népi ülnökök eskütételét vezettem le. 

- Dr. Góra Zoltánnal a katasztrófavédelem igazgatójával egyeztettem aktuális 

kérdésekről. 

- Az OTP Bank Baranya megyei vezető-helyettesével egyeztettünk finanszírozási 

kérdésekről. 

- Winkler Tamással a DRV vezérigazgatójával egyeztettem. 

- A Komlói Munkáskórus 50 éves évfordulója alkalmából rendezett műsorán részt 

vettem és köszöntöttem őket. 

- A cigány kisebbségi önkormányzat további működéséről tárgyaltunk. 

- A III. Bányásztalálkozóhoz kapcsolódó rendezvénysorozatot nyitottam meg. 

- A 13. Tour de Pécs kerékpár verseny komlói nagydíj szakaszát indítottam el és 

adtam át a díjakat.  

- A komlói 25 legnagyobb foglalkoztatóval megbeszélést tartottunk. 

- Szenior Tájfutó VB-ről sajtótájékoztatót tartottunk. 

 

 

 

Polics József sk. 

polgármester 
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