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A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Egészségügyi és Szociális Bizottság  SZMSZ 1. sz. melléklet I/C 13. pont 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 

SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 9. pont  

  
  
  
 
Meghívott: 
Horváth Zoltán – a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, 
Dr. Tánczos Frigyes Attila - a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, 
Kasziba Zsuzsannna – a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője. 
 
A határozatot kapják:  
Horváth Zoltán – a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, 
Dr. Tánczos Frigyes Attila - a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, 
Kasziba Zsuzsannna – a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő–testület 81/2011. (V. 5.) számú, valamint 98/2011. (V. 26.) számú 
határozatában döntött a szociális feladatellátás átszervezésének tárgyában, melynek 
célja a jelenleg a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. által ellátott időskorúak 
bentlakásos ellátása, családok átmeneti otthona, valamint az albérlők háza feladatok 
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. részére történő átadása. A 
feladatellátás átadásához kapcsolódóan állásfoglalás megkérésére került sor a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától. Az állásfoglalás kérése arra 
irányult, hogy a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről 
és ellenőrzéséről szóló 321/2009 (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c.) pontja 
tekintetében elfogadható-e a működési engedély kiadásához az önkormányzat 
közvetett ingatlan tulajdonlása.  
 
Szóbeli visszajelzés alapján az állásfoglalás tekintetében az önkormányzat számára 
nem várható pozitív válasz, azaz nem kaphat működési engedélyt a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. abban az esetben, ha a feladat ellátását szolgáló 
ingatlan nem a fenntartó kizárólagos,  haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában van, 
vagy nem olyan helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv kizárólagos 
tulajdonában van, amellyel a fenntartó a szociális intézmény által nyújtott tartós 
bentlakásos intézményi ellátásokra legalább a férőhelyek fele tekintetében ellátási 
szerződést kötött. 
 
A fentiekre való tekintettel, ha az önkormányzat a feladatellátás átszervezését a 
korábban meghatározottak szerint kívánja megvalósítani, azaz a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. végezné az időskorúak bentlakásos ellátását, a 
családok átmeneti otthonát, valamint az albérlők háza feladatokat, akkor szükséges, 
hogy Komló Város Önkormányzat tulajdonába kerüljön a Pécsi út 42. szám alatti 
ingatlan. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba való kerülésének szükségességét 
indokolja az a tény, hogy amennyiben a jelenleg nagyon rossz hőtechnikai 
adottságokkal rendelkező ingatlan energetikai korszerűsítésre pályázat benyújtására 
kerülne sor, abban az esetben az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan esetében a 
támogatás-intenzitás maximum 80%-os lehet komplex energetikai korszerűsítés 
esetében, míg a kft. tulajdonában lévő ingatlan esetében maximum 70%-os támogatási 
intenzitás érhető el. 
 
Az ingatlanról 2011. május 18-án készített ingatlanbecslés a forgalmi értékét 
127.752.705 forintban állapította meg. Komló Város Önkormányzatának a Komlói 
Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-vel szemben 2010. december 31-én fennálló 
követeléseinek értéke 137.891.000 forint a cég könyvelése szerint (melyből szállítói 
tartozás: 17.209.000 forint, valamint tagi kölcsön és kamatai 120.682.000 forint). 
Javaslom, hogy az önkormányzat kezdeményezze a követelések ellentételezéseként az 
ingatlan tulajdonjogának megszerzését. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy az ingatlan Komló Város Önkormányzat tulajdonába kerülésekor a kb. 
30.000.000 forint összegű áfa megfizetése az önkormányzatot fogja terhelni, melynek 
fedezetére az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezésre, lebonyolításra, 



pályázati önrészre elkülönített 80.000.000 forintot javaslom megjelölni. Ezen 
keretösszeg fedezetként való megjelölését az indokolja, hogy a beruházás 
(ingatlanszerzés) eredményeképpen az önkormányzat az érintett szociális feladatokhoz 
önkormányzati támogatást nem biztosít 2012. évtől, azaz kiadásai csökkennek. Ez 
összhangban van az OTP által meghatározott alapelvekkel, így kezdeményezhető a 
célnak megfelelő felhasználás egyedi jóváhagyása. 
 
Az ingatlanon a Szigetvári Takarékszövetkezet jelzálogjoga van bejegyezve, melynek 
fenntartása továbbra is szükséges. 
 
A nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók esetén a normatíva igénylés és 
lemondás negyedévente történhet, melynek értelmében az átadás időpontja július 1., 
október 1. és január 1. napja lehet. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 2011. július 1-jén hatályba lépő módosítását tartalmazó 
javaslat értelmében a fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának 
feltétele, hogy a fenntartó 2011. december 31-én rendelkezzen jogerős működési 
engedéllyel (az átadott ellátotti létszám, férőhelyszám) továbbá, a szociális 
szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő külön jogszabály szerinti 
finanszírozási rendszerben befogadást nyerjen. 
 
A normatíva igénylési rendjéhez igazodóan ahhoz, hogy a „Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. október 1-jén a normatíva leigénylésére jogosult 
legyen, 2011. szeptember 30. napjával jogerős működési engedéllyel kell, hogy 
rendelkezzen. A működési engedélyeztetési eljárás időigényessége miatt legkésőbb 
2011. augusztus 31. napjával az ingatlannak Komló Város Önkormányzat tulajdonába 
kell kerülnie. Továbbá az ingatlan használatba adásáról szóló megállapodás, illetve a 
feladat-ellátási szerződés megkötése is szükséges a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel. 
 
A korábban már jelzett átszervezéshez kapcsolódó végkielégítések − melynek összege 
kb. 8,5 millió forint − fedezetét az önkormányzat a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2011. évi önkormányzati támogatásának maradványa terhére biztosítja 
a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. részére. 
 
Az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez a Baranya Megyei Önkormányzat (mint 
a vállalkozás társtulajdonosa), továbbá a Szigetvári Takarékszövetkezet (mint hitelező 
és a jelzálogjog jogosultja) hozzájárulása szükséges. A Komlói Szociális Nonprofit 
Közhasznú Kft. és annak tulajdonában lévő eszközök és a céget terhelő 
kötelezettségek tekintetében további egyeztetésekre van szükség a Baranya Megyei 
Önkormányzattal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint az 
egészségügyi és szociális bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
 



Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület a – polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési, valamint az Egészségügyi és szociális bizottság véleményének 
figyelembevételével − megtárgyalta a szociális feladatellátás átszervezése tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
  
1.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Komlói Szociális Nonprofit 

Közhasznú Kft. által ellátott időskorúak bentlakásos ellátása, családok átmeneti 
otthona, valamint az albérlők háza feladatok 2011. október 1-től a Szent 
Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásába kerüljenek át. A 
képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó 
és az időskorúakat illető, illetve az általuk felhalmozási céllal befizetett 
pénzeszközöket az új feladatellátó részére a Komlói Szociális Nonprofit 
Közhasznú Kft. átadja. Az ellátottakkal kötött megállapodásokat változatlan 
feltételekkel teljesíteni kell, ezzel kapcsolatosan Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal. 

 
Határidő: 2011. október 1. 
Felelős: Kasziba Zsuzsanna ügyvezető, 
  dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető 

 
2.) A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Komlói Szociális Nonprofit 

Közhasznú Kft.-vel szemben fennálló követeléseinek elengedése 
ellentételezéseként a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában 
lévő, Pécsi út 42. szám alatti ingatlan tulajdonjogát meg kívánja szerezni.  
 
Az ingatlanszerzéshez kapcsolódó fordított ÁFA fizetési költség fedezeteként a 
képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében tervezésre, lebonyolításra, a 
pályázati önrészre elkülönített 80.000.000 forintos előirányzatot jelöli meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Baranya Megyei 
Önkormányzattal a határozat 1.) pontjának realizálása érdekében, valamint a 
Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. jövőjével kapcsolatban 
tárgyalásokat folytasson. 
  
Határidő: 2011. június 30. (az ingatlan tulajdonjogának megszerzése 

tekintetében) 
2011. augusztus 31. (a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú 
Kft. működése tekintetében) 

Felelős: Polics József polgármester 
 



4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen a jelen 
határozati pont tartalmával megegyező döntést képviselje, minden szükséges 
megállapodást aláírjon, és nyilatkozatot megtegyen. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

5.) A képviselő-testület az átszervezéshez kapcsolódó végkielégítések fedezetét az 
önkormányzat „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi 
önkormányzati támogatásának maradványa terhére biztosítja a Komlói Szociális 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére, legfeljebb 8,5 MFt összegben. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
6.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatátadás időpontjához 

kapcsolódóan a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő, 
a feladatellátásról és a feladat ellátásához szükséges ingatlan használatba 
adásáról szóló megállapodás aláírására, melyben a finanszírozást tekintve az 
önkormányzat 2012. január 1-től támogatást nem biztosít. Továbbá a képviselő-
testület ugyanezen időponttól a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
kötött feladat-ellátási megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető 
  Kasziba Zsuzsanna ügyvezető  

 
7.) A képviselő-testület az e tárgyban hozott 81/2011. (V.5.), valamint a 

98/2011.(V.26.) számú határozatát visszavonja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2011. június 8. 
 
 

 
 Polics József 
 polgármester 


	E L Ő T E R J E S Z T É S
	Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
	2011. június 23-án
	tartandó ülésére

