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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 58/2011. (III.31.) számú határozat alapján a Baranya csatorna menti Vízitársulat által 
meghirdetett közmunkaprogram a határozatban foglaltak szerint, összesen mintegy 110 fő 
részvételével elindult, az ahhoz szükséges dokumentumok aláírásra kerültek. 
 
A 64/2011. (V.5.) számú határozat alapján az érintett önkormányzati intézmények vezetői az 
intézményi közbeszerzési szabályzat elkészítéséről a határozatban megjelölt határidőig 
gondoskodtak. 
 
A 74/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester a Baranya Megyei Bíróságnál a 
közalapítvány megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, a közalapítvány 
megszüntetése folyamatban van, ennek kapcsán 2011. június 20. napjára a Baranya Megyei 
Bíróság személyes meghallgatásra idézte be a közalapítvány képviselőjét. 
 
A 89/2011. (V.5.) számú határozat alapján a Vida János tisztségeinek megszüntetése és a 
Fűtőerőmű Zrt. új igazgatósági tagjának megválasztása tárgyában hozott 59/2011. (03.31.) 
számú határozat módosítása kapcsán szükségessé vált szerződésmódosításokat a polgármester 
aláírta. 
 
A 91/2011. (V.26.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 93/2011. (V.26.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testület döntéséről az 
OTP Bank Nyrt-t a határozat megküldésével tájékoztatta. 
 
A 94/2011. (V.26.) számú határozat alapján a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 
ügyvezetésével, valamint a jogi képviselővel az alapító okirat módosításának érdekében a 
kapcsolatfelvétel megtörtént. 
 
A 97/2011. (V.26.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző az alapító okiraton történő 
módosítások átvezetésről a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága felé 
intézkedett. 
 
A 99/2011. (V.26.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző Komló Város Önkormányzat 
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a jegyző és a gyámhivatal 
gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámolót a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Szociális- és Gyámhivatala részére megküldte. 
 



A 100/2011. (V.26.) számú határozat alapján a polgármester a helyi közforgalmú közlekedés 
normatív támogatása iránti kérelmet határidőben, a rendelet előírásának megfelelően, az 
igényelhető legmagasabb összegre benyújtotta.  
 
A 105/2011. (V.26.) számú határozat alapján a polgármester a Komló és Térsége Fejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi években felhalmozott könyvvizsgálathoz kapcsolódó 
tartozásának átvállalásával kapcsolatos dokumentumokat aláírta, azok megküldése az 
érintettek részére megtörtént. 
 
A 107/2011. (V.26.) számú határozat alapján a Vöröskereszt és a Városgondnokság között a 
helyiséghasználati szerződés aláírásra került. 
 
A 108/2011. (V.26.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Komlói Amerikai Futball 
Egyesület részére a Vásártér használatára vonatkozó szerződés elkészítéséről gondoskodott, 
annak aláírása megtörtént. 
 
A 109/2011. (V.26.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző intézkedett a belterületbe 
vonási kérelem földhivatalhoz történő benyújtása iránt.  
 
A 110/2011. (V.26.) számú határozat alapján a beszámoló készítésének időpontjában a TDM 
Egyesület alakuló ülésének előkészítése folyamatban van. 
 
A 112/2011. (V.26.) számú határozat alapján a polgármester Karnis Gyula úrral a Komló-Víz 
Kft-nél fennálló jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 
szerződést aláírta. A társaság 2011. május 31-én tartott taggyűlésén Mester Zoltánt a Kft. 
ügyvezetőjének 2011. június 1. és 2011. december 31. közötti időtartamra megválasztotta. A 
Komló-Víz Kft. taggyűlésének jegyzőkönyve az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 

II. 
A bizottságok 2011. május 23-a óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2011. május 23-i nyilvános ülésén elsőként a szociális feladat-ellátás átszervezésével 
kapcsolatos előterjesztést, majd az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet-tervezetét tárgyalta a bizottság. Ezt követően Komló Város Önkormányzat 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a jegyző és a gyámhivatal gyámhatósági 
tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban foglaltak állást. 
Zárt ülésen szociális kölcsön, valamint szemétszállítási díj támogatások megállapítása 
szerepelt napirenden. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
2011. május 23-i ülésén elsőként a Komló-Víz Kft. 2010. évi mérlegének és beszámolójának 
elfogadása ügyében foglalt állást a bizottság, majd a KEOP-7.1.0/11 – Szennyvízelvezetés és 
tisztítás előkészítési projektről, majd a Vöröskereszt helyiséghasználati, valamint a Komlói 
Amerikai futball Közhasznú Egyesület terület-használati kérelmének ügyében tárgyaltak. A 
napirendi pontok között szerepelt még az Egészségcentrum Nonprofit Kft. 
Könyvvizsgálójának választása, a TDM egyesület megalakításának előkészítése, a 



Mecsekjánosi természeti emlék védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet 
tervezete, valamint a közterület-használat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
koncepciója is. Ezt követően a SZÜMA Kft. közterület-használati engedélyének ügyében 
döntött a bizottság. Tárgyaltak Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 
2011. évi módosítása, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-
tervezete kérdésében. Állást foglalt a bizottság Murber Zoltán Komló, Munkácsy u. 36. szám 
alatti lakos belterületbe csatolási kérelme ügyében, majd döntés született nevezett telek-
kiegészítési kérelme, valamint a Ságvári utcai garázstelkek értékesítésének ügyében. 
Állásfoglalás született az Ipari park útjainak fejlesztése, valamint a helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztésének kérdésében, majd döntött a bizottság a komlói kórház 
tetőszigetelésének ügyében. Az egyebek napirendi pont alatt a bizottság elnöke köszönetet 
mondott a Városgazdálkodási Zrt-nek a TE SZEDD akció szervezésében kifejtett munkájáért, 
valamint a Városgondnokságnak a III. Bányásztalálkozó kapcsán. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
Május 24-én tartotta soros ülését a bizottság, amelyen elsőként Komló Város 
Sportkoncepcióját vitatták meg, majd az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendelet tervezetéről tárgyaltak. Ezt követően a 2011/12. évi óvodai és iskolai 
beíratásról szóló előterjesztés kapcsán foglalt állást a bizottság, majd döntött a Szilvási 
Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola házirendjének és minőségirányítási 
programjának módosításáról. A napirendi pontok között szerepelt még a Pannon SZASZET 
Társulási Megállapodásának módosítása, valamint alapító okiratok módosítása is. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Nyilvános ülésen tárgyalta a bizottság május 24-én a szociális feladat-ellátás átszervezésének 
kérdését, az Egészségcentrum Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választásáról szóló 
előterjesztést, a könyvvizsgálói díj átvállalásának kérdését, valamint a KEOP-7.1.0/11 
Szennyvízelvezetés és tisztítás előkészítési projekt ügyét. Állást foglaltak az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet elfogadásáról, a TDM egyesület 
megalakításának előkészítéséről, a helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati 
rendelet tervezetéről, a közterület-használat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
koncepciójáról, továbbá a Mecsekjánosi természeti emlék védetté nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásáról. Beszámoló hangzott el a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-
0001 kódszámú pályázatról. Tárgyalta a bizottság a címer és zászló alkotásáról és 
használatáról alkotott 19/1991. (IX.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. évi 
módosításának kérdését, a hitelfelvételekkel kapcsolatos, valamint az intézményi 
kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót. A napirendek között szerepelt még a helyi 
közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló előterjesztés, a helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésének kérdése, az „Energiahatékonyság növelése 
Komló Város Önkormányzat intézményeiben” című előterjesztés, a 2010. május-júniusi 
esőzések okozta károk helyreállítási munkái (utak, hidak, csapadékvíz elvezető árkok), 
valamint a KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása, 
valamint az ugyanezen pályázathoz kötődő projektmenedzsment feladatok ellátása. Zárt 
ülésen tárgyalta a bizottság a Komló-Víz Kft. ügyvezető igazgató és könyvvizsgáló 
választása, valamint a 2010. évi mérleg elfogadása című előterjesztést. 
 
 



Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2011. június 20-án tartja soros ülését a településrészi önkormányzat, melyről az elnök szóban 
tájékoztatja a Tisztelt képviselőket. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2011. május 10. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 2. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2011. június 20-án tartja soros ülését a településrészi önkormányzat, melyről az elnök szóban 
tájékoztatja a Tisztelt képviselőket. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2011. május 6. óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 2. óta nem ülésezett. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- egy fő esetében 60.000.- forint szociális kölcsön odaítéléséről, 24 havi 
részletben történő visszafizetés megállapításával, 

- 19 fő esetében szemétszállítási díj-támogatás odaítéléséről, három fő esetében 
a kérelem elutasításáról. 

 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- a SZÜMA Kft. részére a közterület-használati díj megfizetése alól teljes 
egészében felmentés megadásáról, 

- a komlói 1976/46 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó kb. 900 m2 nagyságú 
területet telek-kiegészítésként történő értékesítéséről Murber Zoltán Komló, 
Munkácsy M. u. 36. szám alatti lakos részére 200 Ft/m2 (áfa mentes) 
összegben. 

- a Ságvári utcai garázstelkek értékesítésével kapcsolatban, a komlói 1163/7 és 
1163/8 hrsz-ú területek kikiáltási árának 1250 Ft/m2 árban történő 
meghatározásáról. 

- A komlói kórház lapos tetős épületrészének tető-felújítási munkái kiviteli 
költségének – a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. által biztosított 500 



ezer Ft-tal csökkentett részének, maximum 2 millió Ft-nak – biztosításáról a 
költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő városi fejlesztési tartalék 
terhére.  
 

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

- a „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola 
minőségirányítási programjának, valamint házirendjének elfogadásáról. 
 
 

IV. 
Egyebek 

 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi a társulás 2011. június 1-i üléséről készített 
jegyzőkönyv. 
 

II. Tájékoztató peres ügyekről  
 
- Sz. S-né felperes Komló Város Önkormányzata alperes ellen 1.500.000 millió forint és 

járulékai nem vagyoni kártérítés ügyében. Komló Város Önkormányzata, mint a jogutód 
nélkül megszűnt Komló Város Önkormányzat Kórház- Rendelőintézeti Egysége (7300 
Komló, Majális tér 1.) helyett mögöttes felelős személy a műhiba per alperese. 

Első tárgyalás a Komló Városi Bíróságon 2011. szeptember 6. 10.00 órakor lesz. 

 

- A Városgondnokság peres ügyei: 
 Az elmúlt félévben befejezett, ellenünk indított kártérítési ügyekben 
 

- H. E-né Komló, Nagy László u. 9. sz. alatti lakosnak 842.756.- Ft-ot fizettünk (tőke, 
perköltség, kamat), nevezett egy mozgó járdalapon esett el. Az összegből 94.375.- Ft-ot  
H. E-né lakbértartozásába betudtunk, vagyis ezt az összeget a lakbérbevételek között 
könyveltük el és csak a maradékot utaltuk. 

 
- Sz. L. Komló, Dózsa György u. 3. sz. alatti lakos részére  1.727.862.- Ft-ot kell 
fizetnünk (tőke, perköltség, eddigi kamat). Nevezett a Petőfi utcai egyik lépcsősoron esett 
el járdahiba miatt. 
A megítélt követelést minden tekintetben eltúlzottnak tartjuk, ezért az ügy a másodfokú 
bíróságot is megjárta, sajnos a követelést ott is megítélték, bár felperesnek a perbeli iratok 
szerint a balesetet megelőzően is voltak komoly mozgásszervi és mentális problémái. 
A bíróság álláspontja szerint a nem vagyoni kártérítés tárgyában kármegosztásnak helye 
nincs. 
Forráshiány miatt a megítélt összegből a mai napig csak 1.000.000.- Ft-ot  utaltunk el. 

 
 
 



A Városgondnokság alperesi pozícióban: 
 

R. J-né Komló, Móricz Zs. u. 8. sz. 1.864.130,- Ft kártérítés (tőkekövetelés) 
 

A Városgondnokság felperesi pozícióban: 
 
Kártérítési követelés közigazgatási perben. Ezekben az ügyekben a MEP követelte a 
kártérítést fizetési meghagyással 
 

MEP, Pécs (Sz. B.)      542.413.- Ft 
 
Lakásbérleményekre vonatkozó perek: 
 
1.) S. M. Komló, Kazinczy u. 13. sz. 
 Lakás kiürítésre és 329.971,- Ft megfizetésére folyik a per. 
 Tárgyalás a mai napig még nincs kitűzve. 
 
2.) Zs. J. Arany János u. 1. sz. 
 Lakás kiürítésre és 229.405.- Ft megfizetésére folyik a per. 
 Tárgyalás a mai napig nincs kitűzve. 
 
3.) A. J-né Tompa M. u. 10. sz.  
 Lakás kiürítésére folyik a per. 
 Jelenleg szünetel, alperes jelentősebb összeget teljesített és havi 30.000.- Ft 
 megfizetését ígérte. 
 Szünetelés lejár 2011. december 7-én. 
 
4.) K. A. és neje Bajcsy Zs. u. 23. 
 Lakás kiürítésére és 196.808.- Ft megfizetésére folyik a per. 
 Jelenleg szünetel a per, alperes jelentős összeget teljesített. 
 Szünetelés lejár 2011. november 26-án. 
 
5.) O. R. Kazinczy u. 6. sz.  
 Lakás kiürítésére és 157.912.- Ft megfizetésére folyik az eljárás. 
 Következő tárgyalási határnap 2011. június 28. nap 8 óra 30 perc. 
 
6.) K. L. és neje Kazinczy u. 1/C. 
 Lakás kiürítésére folyik az eljárás. 
 A per jelenleg szünetel, részletfizetést ígértek. 
 A szünetelés lejár 2011. november 3-án. 
 
7.) R. L. és neje Zrínyi u. 32. sz.  

Lakás kiürítésére folyt a per, született benne marasztaló ítélet, fellebbezést 
nyújtottak be. 

 A fellebbezést még nem kaptuk kézhez. 
 
8.) S-né O. Zs. Gorkij u. 19. sz.  
 Lakás kiürítésére és 137.339.- Ft megfizetésére folyik a per. 
 Jelenleg szünetel, alperes részletfizetést ígért. 
 Szünetelés lejár 2011. augusztus 22-én. 



III. Tájékoztatás a Solar Energy Systems Kft.-t érintő GOP támogatás módosításáról: 
 
A Solar Energy Systems Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 1. fszt. 4., 
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-950727, adószám: 14462052-2-02) részéről dr. Fehér László 
ügyvezető keresett meg azzal, hogy módosult a Mag Zrt. felé fennálló, GOP-2.1.2-08/D-
2008-0095 számú támogatási jogviszonyuk tartalma. 

2011. március 9-től „15 MWP kapacitású fotovoltaikus napelem gyártó üzem és az üzem 
energia ellátását biztosító napelemes rendszer létesítését vállalja a Solar Energy Systems Kft., 
amelynek összköltsége 1.175.016.930 Ft, azaz egymilliárd-egyszázhetvenötmillió-
tízenhatezer-kilencszázharminc forint.”  

Fenti változások formálisan érintik az önkormányzatunkkal létrejött „de minimis” támogatási 
szerződést, mivel abban hivatkozás szintjén szerepelnek fenti adatok, így a kapcsolatos 
módosításokat az ügyvezető okirat másolatokkal igazolt bejelentésére, elfogadó 
nyilatkozatban Komló Város Önkormányzata nevében tudomásul vettem.  

 
 
IV.: Folyamatban lévő beruházások, közbeszerzési eljárások 
 
Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben 
(KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 számú pályázat) 
A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás első ízben 2011. április 29-én került 
megindításra. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban eddig soha nem tapasztalt érdeklődés 
mutatkozott, mivel alig egy hét leforgása alatt összesen 19 cég vásárolta meg a 
dokumentációt. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés 13 intézményt érint, ezért jelentős 
mennyiségű műszaki dokumentációt kellett készíteni (tervek, költségvetések), amelyek 
egyben a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációiként is szolgálnak. A terveket és a 
költségvetéseket külsős cég készítette. A közbeszerzési dokumentációt megvásárló kivitelező 
cégek közül többen jelezték, hogy a költségvetési kiírásban olyan tételek szerepelnek, 
amelyek műszakilag ugyan megfelelőek, azonban a közbeszerzési eljárás során nem 
kezelhetőek. Például egyes költségvetési tételek helyszíni felmérésre hivatkoznak, ami 
egyrészt ennyi ajánlattevő cég esetében nem megoldható, másrészt esetleg különböző műszaki 
tartalomra történne az ajánlattétel attól függően, hogy az egyes cégek milyen mennyiségeket 
mértek fel. A Kbt. 54.§ (2) bekezdése kimondja, hogy „Építési beruházás megvalósítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi 
összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak 
megfelelő árazatlan költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani.”  

Az előzőekben leírt problémát csak a közbeszerzési dokumentáció módosításával lehet 
kezelni, azonban mivel az ajánlattételi határidő igen rövid, és a korrekt műszaki felmérést 
ennyi idő alatt nem lehet elvégezni, ezért a legcélszerűbb megoldás az ajánlattételi felhívás 
visszavonása volt. A visszavonásra vonatkozó hirdetmény 2011. május 16-án került feladásra. 
Ezt követően a külsős tervező cég bevonásával tételesen átvizsgálásra kerültek a műszaki 
tervek és költségvetések annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció – különösen az 
árazatlan költségvetés – alkalmas legyen a közbeszerzési műszaki dokumentációként történő 
felhasználásra. 



A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása másodszor 2011. június 3-án került 
megindításra. Június 14-ig összesen 9 cég vásárolta meg a dokumentációt. Az ajánlattételi 
határidő 2011. június 23. 

 

Kökönyösi Oktatási Központ infrastrukturális fejlesztése (DDOP-2007-3.1.2/2F):  
A projekt kivitelezési munkái befejeződtek, a beruházás záró helyszíni ellenőrzése is 
megtörtént a közreműködő szervezet részéről. 

 

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP pályázat): 
A projektben szereplő feladatok elvégzése, teljesítése megtörtént, az ezzel kapcsolatos 
beszámolót a képviselő-testület a 37/2011.(III.31.) számú határozatával elfogadta. 

A megbízott szakértők által adott javaslatok az önkormányzat szabályozásába beépítésre 
kerültek, így többek között a módosított Közbeszerzési Szabályzatba, az önkormányzat 
Beszerzési Szabályzatába, valamint az új Szervezeti és Működési Szabályzatba, melyeket a 
képviselő-testület a 2011. május 5-i és 26-i ülésén el is fogadott. 

Jelenleg a május 29-én benyújtott záró projekt előrehaladási jelentéssel, valamint a kifizetési 
kérelemmel kapcsolatban érkezett hiánypótlási felhívásban előírtak összeállítása történik. 

 

Számítástechnikai eszközök szállítása a Komló Város Önkormányzat oktatási 
intézményei részére a TIOP-1.1.1-/07/1 pályázat keretében. 
A számítástechnikai eszközök szállítására vonatkozó 2. közbeszerzési eljárás eredményes 
volt. A nyertes cég a szerződést teljesítette. Jelenleg a projekt lezárása történik. 

 
Polgármesteri Hivatal mobil távközlési szolgáltatás megrendelése 
A Polgármesteri Hivatal mobiltelefonjaival kapcsolatos szolgáltató kiválasztására 
vonatkozóan két eredménytelen közbeszerzési eljárást követően 2010. december 29-én 
elindítottuk a harmadik eljárást. Az ajánlatok felbontására 2011. február 14-én került sor. A 
két ajánlattevő (Magyar Telekom Nyrt. és a Vodafone Magyarország Zrt.) közül a Magyar 
Telekom Nyrt. adta az összességében legkedvezőbb ajánlatot. A cég ajánlata jelentősen 
kedvezőbb az addigi feltételeknél (a közbeszerzési eljárás során kalkulált becsült költség 114 
MFt volt, ezzel szemben az ajánlatban szereplő árakkal számolva, ugyanarra az időszakra 
számítva ez a költség 46 MFt-ra jön ki, tehát számottevő a költségmegtakarítás). Az új 
tarifákkal számolt számlákat a hivatal már megkapta, amelyekből megállapítható a jelentős 
költségcsökkenés. Az új mobilszolgáltatási szerződés 2011. április 1-én lépett hatályba, és 4 
éves időtartamra szól. 

 

Vis maior támogatással megvalósuló helyreállítási munkák 
Az önkormányzat által benyújtott 3 vis maior támogatási igénylés több helyszínen számos 
különféle helyreállítási munkákat foglal magába (útburkolat, híd lábazat és csapadékvíz 
elvezető árok helyreállítás, ezen kívül rézsűrendezés, illetve támfalépítés). Tekintettel a 
rézsűrendezés, illetve támfalépítés speciális jellegére, a helyreállítási munkákat két csoportba 
soroltuk: 



1. Rézsűrendezés és támfalépítés (közbeszerzési eljárás, amelyen az ilyen jellegű 
referenciákkal rendelkező cégek vesznek részt) 

2. Egyéb helyreállítási munkák (beszerzési eljárás elsősorban helyi cégek bevonásával) 

 

Az utóbbi beszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a nyertes egy helyi vállalkozó 
(FORMATÍV ÚT Kft.), aki a helyreállítási munkákat megkezdte. 

Az Anna-akna 335. hrsz-ú ingatlanon megcsúszott rézsű támfalas megerősítése építési 
engedély köteles, jelenleg az engedélyezési eljárás folyamatban van. Ezzel párhuzamosan a 
kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás is rövidesen megindításra kerül a 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság által korábban jóváhagyott 6 cég bevonásával. 

A helyreállításoknak, illetve a támogatással való elszámolásnak 2011. októberéig kell 
megtörténnie. 

 

Krisztina utcai közút építés II. ütem 
A kivitelezési munkák a korábban megkötött vállalkozási szerződésben, valamint a képviselő-
testület 86/2011.(V.5.) számú határozatában foglaltak szerint elkészültek, a műszaki átadás-
átvételi eljárásra 2011. június 6-án került sor. 

 

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 Komló-Víz Kft. taggyűlési jegyzőkönyvében foglaltakat, 
- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 

jegyzőkönyvében foglaltakat, 
- a folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatást, 
- a Solar Energy Systems Kft.-t érintő GOP támogatás módosításáról szóló 

tájékoztatót, 
- a folyamatban lévő beruházásokról és közbeszerzési eljárásokról szóló 

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

Komló, 2011. június 16. 
 
         Polics József 
         Polgármester 



1. sz. melléklet 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. május 31-én a Komló-Víz Kft. hivatalos helyiségében, Komlón. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerintiek. 
 
Tárgy: Komló-Víz Kft. taggyűlése. 
 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató. Az illedelmes várakozás percei elteltek, úgy gondolja, 
hogy több résztvevőre sajnos már nem számíthatnak. Köszönti a mai taggyűlésén 
megjelenteket, külön köszönti Musitz László könyvvizsgáló urat, aki első alkalommal vesz 
részt a Komló-Víz Kft. taggyűlésén. 
Megállapítja a jelenléti ív szerint, hogy a Kft. taggyűlése határozatképes, a Komló-Víz Kft. 
tagjainak összes szavazatszáma 21.859, ebből jelen van 18.812 szavazat. Megállapítja 
továbbá, hogy a tagok részére a meghívó a taggyűlés időpontja előtt 11 nappal ki lett 
kézbesítve. Így a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt. A taggyűlésen 
jegyzőkönyvvezetőnek Gunglné Tóth Melindát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lép Pétert Kárász 
község polgármesterét javasolja. 
Bejelenti, hogy a taggyűlésről hangfelvétel készül. 
Megkérdezi van-e más javaslat. 
Mivel más javaslat nincs, az előterjesztett javaslatot a taggyűlés egyhangúlag elfogadja. 
 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a meghívóval megegyezően az alábbiak: 
 
1. Üzletrész megosztása és ezzel összefüggésben tulajdonosi és üzemeltetési kérdések 
megvitatása 
Előadó: Karnis Gyula ügyvezető igazgató 
Dr. Wetzl József ügyvéd 
2. A könyvvizsgáló megbízatása 
Előadó: Karnis Gyula ügyvezető igazgató 
Polics József Komló város polgármestere 
3. Az ügyvezető igazgató megbízatása 
Előadó: Molnár Zoltánné FB elnök 
Polics József Komló város polgármestere 
4. Társasági Szerződés módosítása 
Előadó: Dr. Wetzl József ügyvéd 
5. Egyebek 
 
 
Megkérdezi, hogy az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban van-e más javaslat? 
 
Ezt követően a taggyűlés 18.812 igen szavazattal, 0 nem, 0 szavazat tartózkodással (nem 
szavazott 3.047) elfogadja a napirendi pontokat. 
 
1. napirendi pont: Üzletrész megosztása és ezzel összefüggésben tulajdonosi és üzemeltetési 
kérdések megvitatása 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: A kiküldött anyag teljes részletességgel tartalmazza a 
napirendi ponthoz tartozó információkat. Kellő alapot biztosított arra, hogy fel lehessen 



készülni a mai taggyűlésre. Rövid bevezetője után felkéri Dr. Wetzl József ügyvéd urat, hogy 
a szükséges kiegészítést tegye meg. 
Dr. Wetzl József ügyvéd: az előterjesztés részletesen taglalja a napirendi ponthoz 
kapcsolódó kérdéseket, ezért különösebb hozzáfűzni valója nincs. Amennyiben kérdés van, 
azokra szívesen válaszol. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánné FB elnököt, hogy a Felügyelő 
Bizottság álláspontját ismertesse. 
Molnár Zoltánné FB elnök: A Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja 
a taggyűlésnek elfogadásra az üzletrész megosztásokról és a tagsági viszonyok 
helyreállításáról szóló határozatokat. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
Pecze Gábor Máza község polgármestere: megkérdezi, hogy Komló város továbbra is 
fenntartja-e az üzletrészekkel kapcsolatos vételi ajánlatot, mert ebben az esetben Máza község 
is átgondolná az üzletrész megosztást, illetve az üzletrésznek az eladását. 
Polics József Komló város polgármestere: elmondja, hogy az alakuló ülésük idején ezt 
közölték az érintett polgármesterekkel és továbbra is fenntartják az ajánlatukat, amennyiben a 
forrás rendelkezésre áll. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, ismerteti az üzletrész megosztással kapcsolatos 
határozati javaslatot. 
Ezt követően a taggyűlés 18.812 igen szavazattal, 0 nem, 0 szavazat tartózkodással (nem 
szavazott 3.047) az alábbi határozatot hozza: 
 

10/2011. (V.31.) sz. Határozat 
 
A Komló-Víz Kft. taggyűlése hozzájárul: 
− Mánfa Község Önkormányzatának a Komló-Víz Kft-ben lévő 2.360.000,-Ft névértékű 

üzletrész 2.000.000,-Ft névértékű és 360.000,-Ft névértékű, 
− Magyarszék Község Önkormányzatának a Komló-Víz Kft-ben lévő 2.740.000,-Ft 

névértékű üzletrész 2.640.000,-Ft névértékű és 100.000,-Ft névértékű, 
− Mecsekpölöske Község Önkormányzatának a Komló-Víz Kft-ben lévő 670.000,- Ft 

névértékű üzletrész 570.000,-Ft névértékű és 100.000,-Ft névértékű, 
− Nagyhajmás Község Önkormányzatának a Komló-Víz Kft-ben lévő 1.330.000,- Ft 

névértékű üzletrész 1.200.000,-Ft névértékű és 130.000,-Ft névértékű 
üzletrészre történő felosztásához. 
 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: ismerteti a tagsági viszonyok helyreállításáról szóló 
határozatot. 
Ezt követően a taggyűlés 18.812 igen szavazattal, 0 nem, 0 szavazat tartózkodással (nem 
szavazott 3.047) az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2011. (V.31.) sz. Határozat 
 

A Komló-Víz Kft. taggyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy folytasson tárgyalásokat 
Alsómocsolád, Gerényes, Kisvaszar, Bodolyabér és Tarrós önkormányzatokkal a tagsági 
viszonyok helyreállításáról. 
Határozzák meg a tagsági viszony helyreállításának módját. 
 



2. napirendi pont: A könyvvizsgáló megbízatása 
 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: felkéri Polics József polgármester urat, hogy a napirendi 
ponthoz tartozó kiegészítését tegye meg. 
Polics József Komló város polgármestere: a könyvvizsgáló megbízatása 2011. május 31. 
napjával lejár, ezért a taggyűlésnek újra választania kell. Az előzetes egyeztetések alapján úgy 
gondolja, hogy váltásra van szükség. Ezt az elképzelést egyeztette a DRV Zrt.  
vezérigazgatójával Winkler Tamás úrral is, ezért készült ez az előterjesztés és határozati 
javaslat. Ferenczyné dr. Vietorisz Laurának megköszöni az eddig végzett munkát. Az 
elkövetkező időszakra a könyvvizsgálói feladatok ellátására Musitz Pénzügyi Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft-t javasolja, képviseli: Musitz László könyvvizsgáló. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánné FB elnököt, hogy a Felügyelő 
Bizottság álláspontját ismertesse. 
Molnár Zoltánné FB elnök: A Felügyelő Bizottság javasolja a taggyűlésnek, hogy a 
Komló-Víz Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásra 2011. június 1. és 2016. május 31. 
közötti időtartamra válassza meg a Musitz Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t, 
képviseli: Musitz László könyvvizsgáló. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, ismerteti a határozati javaslatot. 
Ezt követően a taggyűlés 18.587 igen szavazattal, 0 nem, 225 szavazat tartózkodással (nem 
szavazott 3.047) az alábbi határozatot hozza: 
 

12/2011. (V.31.) sz. Határozat 
 
A taggyűlés 2011. június 1. és 2016. május 31. napja közötti időtartamra a Komló-Víz 
Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Musitz Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft-t (fióktelepe: 7300 Komló, Városház tér 4., Cg.: Cg.02-09-066879, képviseli: Musitz 
László könnyvizsgáló) választja meg. A könyvvizsgáló díjazását a taggyűlés 100.000 
Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: megköszöni Ferenczyné dr. Vietorisz Laura közel 15 
éves könyvvizsgálói munkáját a Komló-Víz Kft-nél, akire a precízség, a határidők betartása 
és a szorgalom volt a jellemző. Mindig lehetett rá számítani. Az elkövetkező időszakra sok 
sikert kíván neki. 
 
3. napirendi pont: Az ügyvezető igazgató megbízatása 
 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: érintettség lévén felkéri Molnár Zoltánnét a napirendi 
pont levezetésére. 
Molnár Zoltánné FB elnök: felkéri Polics József urat, Komló Város Polgármesterét, hogy a 
napirendi ponthoz tartozó kiegészítését tegye meg. 
Polics József Komló város polgármestere: Karnis Gyula úrnak az ügyvezetői megbízatása 
szintén 2011. május 31. napján lejár. A műszaki igazgatói megbízatására határozatlan idejű 
szerződés köttetett. Az előzetes egyeztetéseket másfél-két hónappal ezelőtt elkezdték. A 
Társasági Szerződés szerint ehhez a döntéshez is a taggyűlés ¾-es szótöbbsége szükséges, 
ezért egyeztetett a DRV Zrt-vel. Ugyanazon elveket tudja elmondani, mint a 
könyvvizsgálónál. Az elmúlt időszak egyeztetési folyamatában partner volt a DRV Zrt. És 
partner volt Karnis Gyula úr is, hogy ezt a műszaki igazgatói munkaviszonyra vonatkozó 
szerződést többfordulós egyeztetés után a határozati javaslatban leírt feltételekkel közös 
megegyezéssel megszüntessék. 



Az új ügyvezetői igazgatói teendők ellátására pedig Mester Zoltán urat javasolják. A 
továbbiakban nem kívánják ezt a kettősséget fenntartani, hogy külön műszaki igazgatót és 
külön ügyvezető igazgatót válasszanak bonyolult szerződésekkel. Most csak az ügyvezető 
igazgatói megbízatásra van javaslat. 
Ezeket a javaslatokat Komló Város Képviselő-testülete a 2011. május 26-i testületi ülésen 
jóváhagyta, ezért ezekben a kérdésekben már testületi felhatalmazással tud a mai taggyűlésen 
szavazni. 
Molnár Zoltánné FB elnök: ismerteteti a Felügyelő Bizottság álláspontját. A Felügyelő 
Bizottság javasolja a taggyűlésnek a határozati javaslatokban foglaltak elfogadását. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Pecze Gábor Máza község polgármestere: gratulál Mester Zoltán úrnak a kinevezéshez, 
melyről most a taggyűlés szavazni fog. 
Máza Község Önkormányzata nevében tisztelettel megköszöni Karnis Gyula úrnak azt a 
tevékenységet, amit az önkormányzat érdekében elvégzett. A napirendi ponthoz tartozó 
előterjesztés meglepetésként érte. Természetesen van véleménye, de a 346 szavazatuk eltörpül 
Komló város és a DRV Zrt. szavazataihoz képest. Elmondja, hogy a Komló-Víz Kft. Vezetése 
és nyilván az ügyvezető személye is nagyon sok segítséget nyújtott nekik. A határozati 
javaslatban van egy kitétel, hogy Karnis Gyula, mint egyéni vállalkozó részt vehet a Kft. 
további működésében, akkor az elkövetkező időszakban még biztosan találkozni fognak 
alkalmanként. Megköszöni az igazgató úr munkáját és kívánja, hogy a nyugdíjat nagyon 
sokáig élvezze. 
Lép Péter Kárász község polgármestere: Kárász Község Önkormányzata nevében 
megköszöni Karnis Gyula úrnak az eddigi segítségét. Sok sikert és minél hosszabb életet 
kíván. Úgy tudja, hogy az ügyvezető igazgató szerződése eddig a taggyűlés hatáskörébe 
tartozott. Kéri, hogy ha a szerződés elkészül, akkor lehetőségük legyen megtekinteni. 
Molnár Zoltánné FB elnök: felkéri Polics József polgármester urat, hogy az elhangzott 
kérdésre válaszoljon. 
Polics József Komló város polgármestere: neki nem jelezte senki, hogy a munkaszerződés 
minden pontjának részletes jóváhagyása a taggyűlés hatáskörébe tartozik. Egyébként nem 
titok, mivel a Képviselő-testület részletesen tárgyalta a munkaszerződést. Az előterjesztésben 
a megbízás időtartamára és javadalmazására vonatkozó feltételek kerültek bele, de a taggyűlés 
tagjainak utólag a munkaszerződést is el tudják küldeni. Az ügyvéd úr segítségét kéri a 
kérdésben. 
Dr. Wetzl József ügyvéd: nincs szabályozva, hogy a munkaszerződést a taggyűlésnek jóvá 
kell hagynia. Az eddigi gyakorlat az volt és a mostani gyakorlat is ezt követte, hogy a főbb 
pontokban szavaz a taggyűlés és a részletes munkaszerződés megkötésére pedig a taggyűlés 
felhatalmazza Komló Város Polgármesterét. Ez a továbbiakban is így működik. Amennyiben 
Polics József polgármester úr vállalja, hogy tájékoztatja erről a többi tulajdonost, ez 
megtehető, taggyűlési jóváhagyás nem szükséges. 
Molnár Zoltánné FB elnök: megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, ismerteti Karnis Gyula műszaki igazgató 
munkaviszony megszűntetésével kapcsolatos határozati javaslatot. 
Ezt követően a taggyűlés 18.174 igen szavazattal, 0 nem, 638 szavazat tartózkodással (nem 
szavazott 3.047) az alábbi határozatot hozza: 

 
13/2011. (V.31.) sz. Határozat 

A taggyűlés Karnis Gyula műszaki igazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére vonatkozó ajánlatát elfogadja és munkaviszonyát közös 
megegyezéssel az alábbi feltételekkel megszünteti: 



1. Jogviszony megszűnésének időpontja: 2011. augusztus 29. napja. 
2. A 2011. évi időarányos szabadság letöltésének időtartama 2011. július 18. - 2011. 
augusztus 11. (19 munkanap), egyébként munkavégzés, illetve a felhalmozódott 
túlmunka idő pihenőnapokban történő kiadása. 
3. A jogviszony megszűnésének időpontjáig az AWD-314 AUDI személygépjármű 
használatát, valamint a mobiltelefon és internet használatot a Komló-Víz Kft. biztosítja. 
4. A jogviszony megszűnésének időpontjáig a személyi alapbér, mozgóbér, cafeteria 
elemek – a szabályzatokban leírtak alapján – számfejtésre kerül. 
5. A jogviszony megszűnésére tekintettel 8600 eFt juttatás, melynek esedékessége a 
munkaviszony megszűnésének napja. 
6. A Munkáltató (Taggyűlés) biztosítja Karnis Gyula egyéni vállalkozó és a Komló-Víz 
Kft. közötti együttműködés lehetőségét. 
A taggyűlés felhatalmazza Polics Józsefet Komló Város Polgármesterét, hogy a műszaki 
igazgató munkaviszonyának megszüntetésével összefüggésben a taggyűlést képviselje, a 
dokumentumok előkészítése iránt intézkedjen, és azokat aláírja. 
Molnár Zoltánné FB elnök: ismerteti Mester Zoltán ügyvezető igazgatóvá választásáról 
szóló határozati javaslatot. 
Ezt követően a taggyűlés 18.812 igen szavazattal, 0 nem, 0 szavazat tartózkodással (nem 
szavazott 3.047) az alábbi határozatot hozza: 
 

14/2011. (V.31.) sz. Határozat 
 
A taggyűlés Mester Zoltánt a Komló-Víz Kft. üzemviteli igazgatóját 2011. június 1. és 
2015. december 31. közötti időtartamra ügyvezetőnek megválasztja, aki megválasztását 
elfogadja. A megválasztott ügyvezetőt a társaság munkaviszony keretében 
foglalkoztatja. A munkavállaló javadalmazását a taggyűlés az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
- Bruttó 650.000,- Ft/hó személyi alapbér. 
- Mindazon jóléti, szociális, kulturális szolgáltatások és külön juttatások, térítések 
igénybevétele – ideértve az esetlegesen fizetendő jutalmat – amelyek a Kft-ben 
foglalkoztatott munkavállalókat megilletik, alapul véve az átlagos %-os arányt, a 
juttatás mértékét tekintve. 
- A külön, írásban meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése esetén az ügyvezető 
tárgyévre éves szinten számított alapbére 50 %-ának megfelelő prémiumösszegre 
jogosult, amennyiben a taggyűlés prémiumcélt határoz meg munkavállaló számára. 
Prémiumkitűzés nélkül prémium nem illeti meg az ügyvezetőt. 
- 2011. évi prémiuma ügyvezetői megválasztását megelőző időszakra eredeti 
munkaszerződésében foglaltaknak megfelelően üzemviteli igazgató beosztásából eredően 
illeti meg. A megválasztott ügyvezető részére a 2011. évi ügyvezetői prémiumfeltételeket 
munkaszerződésének aláírásától számított 45 napon belül határozza meg. A 2011. évi 
ügyvezetői prémiumkeret Munkavállalót időarányosan, jelen szerződés módosítás 
hatálybalépésétől illeti meg. 
A taggyűlés felhatalmazza Polics Józsefet Komló Város Polgármesterét, hogy a 
megválasztott ügyvezető megváltozott beosztásával összefüggő munkaszerződés 
módosításával összefüggésben képviselje a taggyűlést, a munkaszerződés fent meg nem 
határozott részeiben a megválasztott ügyvezetővel megállapodjon, a szükséges 
dokumentumok előkészítése iránt intézkedjen és azokat a taggyűlés képviseletében 
aláírja. 
Molnár Zoltánné FB elnök: megadja a szót Polics József polgármester úrnak, mivel jelezte, 
hogy szeretne hozzászólni. 



Polics József Komló város polgármestere: megköszöni Karnis Gyula úrnak a munkáját. Az 
elmúlt nyolc hónap alatt, mióta együtt dolgoztak, a feladatok minden esetben a megbeszéltek 
szerint kerültek végrehajtásra. Vannak még megkezdett feladatok kintlévőségek és annak 
szankcionálása kérdésében, valamint a pályázati előkészületek, melyek reményeik szerint egy 
racionálisabb működést fognak biztosítani sikeres pályázat esetén. Örül annak, hogy közös 
megegyezéssel tudták a munkaviszonyt megszűntetni. A nyugdíjas évekhez nagyon jó 
egészséget kíván. 
Az új ügyvezető igazgató munkaszerződése csak azt tartalmazza, amit a törvény lehetővé 
tesz, de ezt majd el fogja küldeni a tagoknak. 
Mester Zoltán úrnak nagyon jó egészséget és sok kitartás kíván ehhez a nem könnyű 
munkához, hiszen a vízügyi ágazat is nagyon sok változás és megújulás előtt áll. Nem lesz 
egyszerű az elkövetkező időszaknak a munkája. 
Molnár Zoltánné FB elnök: Mester Zoltán és Karnis Gyula urak is jelezték, hogy szólni 
szeretnének. 
Mester Zoltán: „Köszönöm a megtisztelő megbízást, a személyem iránt tanúsított bizalmat, 
melyet a vízműnél eddig végzett munkám elismerésének tekintek. Köszönöm a volt 
kollegáimnak, főnökeimnek és a jelenlegi munkatársaimnak is az együttműködésüket, 
segítségüket. Az évek során nagyon sokat tanultam tőlük és remélem, hogy a jövőben is 
számíthatok rájuk. Tudom, érzem az ügyvezetői beosztással járó feladat súlyát, felelősségét. 
Minden tudásommal és igyekezetemmel azon leszek, hogy a Komló-Víz Kft-t úgy vezessem, 
hogy a tulajdonosok, az önkormányzatok elvárásai érvényesüljenek és elsősorban az 
üzemeltetési területünkön lévő fogyasztók, a lakosság megelégedésére történjen, valamint 
társaságunk munkavállalóinak is a hosszú távú érdekeit szolgálja. A jövőben is ugyanazt a 
fegyelmezett, szigorú, költségtakarékos gazdálkodást fogjuk folytatni mint eddig. Ehhez 
kérem a jelenlévők együttműködését és támogatását. Végezetül magam és a cég dolgozói 
nevében ezúton, ezen a fórumon is szeretném megköszönni Karnis Gyula igazgató úrnak a 
sok évi, eredményes munkáját és kívánok hosszú, boldog nyugdíjas évekre jó egészséget, sok 
örömet az unokáihoz. Itt most megelőlegeztem azt, hogy több lesz belőlük, mert egy nagyon 
jól sikerült már van és reméljük, hogy tovább fog gyarapodni a Karnis család. Sok szerencsés 
vadászatot és mindenféle jót és szépet kívánok. 
És még egy dolgot szeretnék Gyula megígérni, vigyázni fogok a cégre, ahogy Te is tetted.” 
 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: „Köszönöm szépen a jókívánságokat, illetve az ígéretet. 
Nincs kétségem afelől, hogy ez így lesz. 2002-ben arra tettem ígéretet négy év FB elnöki, 
illetve tagság után, hogy a szakmai képzettségemnek megfelelően, a megszerzett ismereteim 
és a tapasztalatok alapján fogom végezni a munkámat. Megpróbáltam megteremteni azt az 
egyensúlyt, ami a tulajdonos, a munkavállaló és a fogyasztó között egyáltalán megtehető. 
Ezeket a gondolatokat mindig szem előtt tartottam. Azt gondolom, hogy a Komló-Víz Kft. 
jelenlegi helyzete, az elért eredmények alapján – bízom benne, hogy beszélhetünk erről a 
dologról ily módon – ezek a gondolatok visszatükröződhettek ebben az elmúlt néhány évben. 
Természetesen nem sikerült mindent megoldani, maradt bőven munka az utánam 
következőknek is. Azt gondolom, hogy az új víziközmű törvényt már mindenki nagy 
várakozással szeretne minél előbb látni. Nem lehet tudni, hogy az abban megfogalmazottak 
hogyan fognak hatni a víziközmű cégekre, hacsak arra gondolok, hogy elkerülhetetlen egy 
komoly integrációs és akkreditációs feltételrendszer életbe lépése. Abban egyetértek, hogy 
ennek megoldása nem lesz egyszerű feladat. Annak kimondottan örülök, hogy belső embert 
sikerült találni az ügyek továbbvitelére, ezért lehetőség van arra, hogy a megkezdett munka 
tovább folytatódjék. Megköszönöm mindenkinek az eddigi bizalmat. Mindenkinek kívánok 
erőt, egészséget, sok sikert.” 
 



Molnár Zoltánné FB elnök: megköszöni a hozzászólásokat és visszaadja a szót Karnis 
Gyula ügyvezető igazgató úrnak. 
 
4. napirendi pont: Társasági Szerződés módosítása 
 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: felkéri Dr. Wetzl József ügyvéd urat, hogy a szükséges 
kiegészítést tegye meg. 
Dr. Wetzl József ügyvéd: a Társasági Szerződés tartalmazza a könyvvizsgáló megnevezését, 
megbízatásának időtartamát ugyanúgy, ahogy tartalmazza az ügyvezető megnevezését és 
megbízatását is. Miután erről a taggyűlés az előző napirendi pontok alapján szavazott, ezért 
ennek megfelelően indokolt a Társasági Szerződés módosítása. Azért kell erről külön 
napirendi pontban tárgyalni, mert a Társasági Szerződés módosítása 3/4-es szótöbbséget 
igényel. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánné FB elnököt, hogy a Felügyelő 
Bizottság véleményét ismertesse. 
Molnár Zoltánné FB elnök: a Felügyelő Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, azt 
jóváhagyta és javasolja a taggyűlésnek elfogadásra a Társasági Szerződésnek az ügyvezetőről 
rendelkező 14., 14.1. és 14.2., valamint a könyvvizsgálóról rendelkező 16.1. és 16.2. 
pontjának módosítását. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
Polics József Komló város polgármestere: a múltkori taggyűlésen szó volt arról, hogy más 
egyéb tevékenységi körök módosítására is sor kerül, amikor módosul a Társasági Szerződés. 
Most ezeket nem látja. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: felkéri Dr. Wetzl József ügyvéd urat, hogy a feltett 
kérdésre válaszoljon. 
Dr. Wetzl József ügyvéd: amennyiben a taggyűlés felkéri az ügyvezetést, hogy a 
tevékenységi körök tekintetében is módosítsa a Társasági Szerződést, akkor annak semmi 
akadálya nincs, hogy ezt a következő taggyűlésre előkészítsék. Egyébként nem jelent 
problémát az, ha ezek a tevékenységi körök benne vannak a Társasági Szerződésben.  
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: az elhangzottak alapján az ügyvezetés foglalkozik a 
Társasági Szerződés szükségszerű átdolgozásával. Ennek megtörténte után a taggyűlés elé 
terjesztik elfogadásra. 
Ezek után megkérdezi, hogy kielégítő volt-e a válasz. 
Polics József Komló város polgármestere: az elhangzottakat el tudja fogadni. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, ismerteti az üzletrész megosztással kapcsolatos 
határozati javaslatot. 
Ezt követően a taggyűlés 18.812 igen szavazattal, 0 nem, 0 szavazat tartózkodással (nem 
szavazott 3.047) az alábbi határozatot hozza: 

 
15/2011. (V.31.) sz. Határozat 

 
A Komló-Víz Kft. Társasági Szerződésének az ügyvezetőről rendelkező 14., 14.1. és a 
14.2. valamint a könyvvizsgálóról rendelkező 16.1. és 16.2. pontja a 2. és a 3. napirendi 
pontban elfogadott 13/2011.(V.31.) és 14/2011.(V.31.) számú határozatok szerint 
módosul. 
 
 



5 napirendi pont: Egyebek 
 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: a legutóbbi taggyűlésen a Felügyelő Bizottság 
javaslatára feladatot kaptak a bérkompenzáció kidolgozására és végrehajtására. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy a mai Felügyelő Bizottsági ülésen erről részletesen beszámoltak. Meglepő 
eredmények születtek, ugyanis nem a legkevesebbet keresők vonatkozásában szükségeltetik a 
legmagasabb kompenzáció. A készített kimutatás bárki számára megtekinthető. Az 
ügyvezetés részéről olyan döntés született, hogy a személyi alapbér emelés a 
bérkompenzációt szolgálja, a tervezett bérfejlesztésből a maradvány a mozgóbér százalékának 
növelésére fordítódik. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül 
van-e még valakinek kérdése, felvetése, közölnivalója. 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
Karnis Gyula ügyvezető igazgató: a taggyűlés a mai napon elvégezte munkáját. 
Megköszöni a részvételt, és az eddig végzett munkát. A taggyűlést 1610 órakor berekeszti. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Karnis Gyula        Gunglné Tóth Melinda 
 ügyvezető igazgató       jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesíti: 
Lép Péter 
Kárász község polgármestere 



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 és Területfejlesztési 

Tanácsának 2011. június 01-én, szerdán 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 
 

A Társulás Tanács ülése  
 

1.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata 

   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
    
   2.) 2011. évi költségvetés előirányzatainak módosítása  

Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 

 
3.) Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezése 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
   4.) Egyebek 
 
 

A Társulás Területfejlesztési Tanácsa ülése 
 

1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás parlagfű mentesítési 
közmunkapályázata (kiosztásos anyag) 

   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
 
2.) 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, 
valamint Tóth Istvánt, a Tóth Aszfalt Plasztika 05 Kft. képviselőjét. 
 
 
Az ülést 10 óra 05 perckor megnyitom. 
 
A meghívót mindenki megkapta, a napirendi pontok ismertek, annyi a változás, hogy van egy 
kiosztásos anyag a parlagfű mentesítéssel kapcsolatosan. Ezt mindenki megkapta. A kiküldött 
napirendekhez képest még az említett napirendet vennénk fel. Megkérdezném van-e valakinek 
más javaslata. Amennyiben nincs, kérem kézfelemeléssel szavazzanak ezzel a kiegészítéssel.  
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1. napirendi pont: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítás.  
Polics József: Az SzMSz felülvizsgálata vált szükségessé a 2010. évi belső ellenőrzési 
javaslatoknak megfelelően. Az előterjesztést a Humánszolgáltató bizottság tárgyalta. 
Kérdezem a bizottság elnökét. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Polics József: Van-e kérdés, észrevétel? Nem látok ilyet. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza:  
 
29/2011. (VI. 01.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztése, 
valamint a Humánszolgáltató Bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
SzMSz-ének felülvizsgálatát és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Társulás Tanácsa elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálatát a következő tartalommal 

 
• I/10  Intézmény egységei telephelyei címnél szereplő telefonszámok megváltoztak 

 Az Intézmény telefonszámai a következők: 
- 72/792-964 
- 72/786-851 
- 72/799-008 (fax) 

• I/10 A két szakmai egységben engedélyezett dolgozói létszám a körzetben 22 főről 23 
főre módosult.  (Adóságkezelési tanácsadó plusz 1 fő Komlón) 

• II/1.2 a Gyermekjóléti Szolgálat a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése 
érdekében:  



d) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási és nevelési tervét, és a szülővel és a 
gyermekkel fenntartott segítő kapcsolat során elősegíti a szükséges változások 
elérését, szükség esetén javaslatot tesz a Jegyző felé a családi pótlék felének 
természetbeni felhasználására, ehhez elkészíti a szükséges pénzfelhasználási  tervet. 

            A hatályos jogszabályok értelmében a felének szó kikerül a szövegből.  
            e) pont az f) pontra változik. 

  
e) ponttal kiegészül az SZMSZ:  
2010. évi LXVI tv. értelmében az iskoláztatási támogatás felfüggesztése miatt 
együttműködik a Gyámhatósággal, javaslatot tesz az eseti gondnok személyére, 
segítséget nyújt a pénzfelhasználási terv elkészítésében, és gondozási terv alapján 
elősegíti a gyermek igazolatlan hiányzásainak mérséklését, megszűntetését 

 
• III/7 Munkarend, munkaidő 

 
         Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
         Nyitva tartás: 
 

- hétfőtől csütörtökig 730 – 1600-ig   800-1600 –ra változik 
- pénteken   730 – 1330-ig   800- 1330-ra változik 

 
 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Varga Zsolt irodavezető 
    Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 
 
K o m l ó, 2011. június 01. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
 
 
2. napirendi pont: 2011. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 
Polics József: A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges 
a napirendet tárgyalni. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kissné Vali: Csak annyit szeretnék kérni a településektől, hogy június végéig legyenek 
szívesek utalni a tagdíjakat.  
Polics József: Bizottsági véleményeket kérdezem. Minden bizottság tárgyalta.  
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
dr. Csörnyei László: Elfogadjuk. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Polics József: Egyéb kérdés, vélemény? Nincsen. 
  
 
 



Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
 
 
30/2011. (VI. 01.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2011. 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 2011. 

évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 
 

az összes bevételt      563 184 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                                563 184 ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 
Ebből: 
 

 
A működési célú kiadásokat 517 225 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat 195 272 ezer Ft-ban, 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 45 608 ezer Ft-ban, 
• a dologi kiadásokat 155 324 ezer Ft-ban, 
• az ellátottak juttatásait 18 729 ezer Ft-ban, 
•  egyéb működési célú kiadások 

összegét 102 292 ezer Ft-ban, 
 

 A felhalmozási  célú kiadásokat 45 959 ezer Ft-ban, 
• a  beruházási kiadásokat                     45 959 ezer Ft-ban 
      állapítja meg. 

 
                  A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 104 fő. 
 
 

2. 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. 

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 2011. évi normatív 
támogatásainak jogcímenkénti alakulását 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 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. 

 
              Határidő: értelem szerint. 
              Felelős: Polics József elnök 
                 Varga Zsolt irodavezető 
                 Tagönkormányzatok polgármesterei 

                Intézményvezetők 
 
K o m l ó, 2011. június 01. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
3. napirendi pont: Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezése. 
Polics József: 2010. év folyamán került a Bölcsőde a Társulás fenntartásában. Az eddig eltelt 
közel egy évben a kihasználtsága kedvezőtlenül alakult. Emiatt normatíva visszafizetési 
kötelezettsége is keletkezett a Társulásnak. Arra kértük a Bölcsőde vezetőjét, hogy dolgozzon 
ki javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a veszteségeket csökkenteni, megszüntetni lehessen. 
Három javaslat került kidolgozásra, melyek különböző mértékű költségcsökkentéseket 
eredményeznek. Természetesen nem pusztán gazdasági alapon kell a döntést meghozni, a 
szakmai érvek is rendkívül fontosak. Én az 1. számú javaslatot támogatom, melynek 
értelmében a Függetlenség utcában 5 bölcsődei csoport maradna, a Damjanich utcai telephely 



és a családi napközi feladat pedig megszüntetésre kerülne. Mivel a Bölcsőde esetében Komló 
Város a gesztor, ezért természetesen szükség van a Komlói Képviselő-testület jóváhagyására 
is a témában. Minden bizottság tárgyalta, kérem a véleményüket. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk azzal, hogy Társulás Tanácsa Komló Város Önkormányzat 
állásfoglalását veszi figyelembe, amely az 1. sz. javaslatot támogatja. 
dr. Csörnyei László: Elfogadjuk. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Polics József: Van e kérdés, vélemény? Egyhangú döntést igényel az SzMSz szerint. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
31/2011. (VI. 01.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztése, 
valamint a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása 
alapján – megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási 
Bölcsőde és Családi Napközi átszervezésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

1.) A Társulás Tanácsa a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezésére vonatkozó 
javaslatok közül az I. számú javaslatot támogatja: 
„2011. szeptember 1-jétől a Damjanich utcai telephely megszüntetésével, a Szilvási 
Bölcsődében 5 csoportszobában kerül ellátásra a bölcsődei feladat. 2011. szeptember 
hónaptól 68 férőhelyre 44 bölcsődés gyermek várható és további 24 gyermek ellátása 
biztosítható. A családi napközi nem kerül megszervezésre. 

8 fő munkaviszonyának megszüntetésével 3.319.062,- Ft bérjellegű kiadás, továbbá a 
Damjanich utcai épület dologi kiadása 747.400,- Ft megtakarítást eredményez. 

Ez összesen 4.066.462,- Ft megtakarítást jelent az idei évben. Az engedélyezett 
álláshelyek száma a jelenlegi 25 főről 17 főre csökken. 

Komló Város Önkormányzata felé többletigényként 1.862.738,- Ft-ot kell benyújtani.” 

2.) A Társulás Tanácsa a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi engedélyezett álláshelyek 
számát 17 főben határozza meg. 

3.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy Komló Város Képviselő-testületével 
tárgyaltassa meg és hagyassa jóvá a Társulás Tanácsa által támogatott javaslatot. 

4.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy az átszervezéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

5.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda Vezetőjét, hogy az intézmény 
átszervezésének megfelelően az alapító okirat módosítását tegye meg és a működési 
engedély módosítását kezdeményezze. 

6.) A Társulás Tanácsa felkéri az elnököt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzattal 
hatályos feladat átadás – átvételi megállapodás felmondását, vagy módosítását 
kezdeményezze. 

7.) A Társulás Tanácsa utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az átszervezésből adódó 
létszámleépítéssel kapcsolatos intézkedéséket tegye meg. 

8.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a feladat átszervezésből 
adódó létszámleépítésekből keletkező egyszeri többletköltség visszaigényléséről 
létszámcsökkentési pályázat keretében intézkedjen. 

 



 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 

Varga Zsolt irodavezető 
   Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi vezetője 
 
K o m l ó, 2011. június 01.    

Polics József 
Elnök 

Polics József: 10 óra 10 perckor bezárom a Társulás Tanácsa ülését és egyben megnyitom a 
Társulás Területfejlesztési Tanácsa ülését 10 óra 10 perckor.  
 
1. napirendi pont: 2011/9. sz. parlagfű mentesítési közmunka pályázat benyújtása 
Polics József: A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdet regisztrált álláskeresők és 
bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására a parlagfű által legfertőzöttebb kistérségek 
számára. A pályázónak az érintettekkel 2 hónapos, határozott idejű munkaviszonyt kell 
létesíteni napi 6 órás foglalkoztatásra. 
Kiosztásos anyagról van szó, hiszen a pályázatot csak a napokban hirdették meg és az 
egyeztetések miatt nem volt lehetőség a többi előterjesztéssel együtt megküldeni az anyagot. 
A munkaszervezet a jelentkező településekkel az egyeztetések lefolytatta, így mindenki 
számára ismertek a feltételek. Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérdezem a 
bizottságok véleményét. 
Kovács Gyula: Támogatjuk. 
dr. Csörnyei László: Támogatjuk. 
Polics József: Van e kérdés, vélemény? Nincsen. 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot 
hozza:  
 
03/2011. (VI. 01.) sz. Tft. határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Elnökség véleményének 
figyelembe vételével megtárgyalta a 2011/9. számú közmunkaprogram felhívását és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás pályázatot nyújt be a 2011/9. 

számú közmunkaprogramra. Az igényelt támogatás 8.023.550,- Ft, a vállalt önrész 
474.360,- Ft. A program teljes költsége 8.497.910,- Ft. 

2. A résztvevő tagönkormányzatok –Komló: 19 fő, Hosszúhetény: 2 fő, Szászvár: 3 fő, 
Vékény: 2 fő, Máza: 3 fő, Szalatnak: 2 fő, Kárász 2 fő, Magyarhertelend: 2 fő,  
Magyarszék: 3 fő, Mecsekpölöske: 2 fő, Liget 2 fő, Mánfa: 3 fő - polgármesterei 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy képviselő-testületeikkel jóváhagyatják a pályázat 
benyújtását, és az erről szóló határozati kivonatot megküldik a Társulás Elnökének. 

3. A résztvevő önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a program során 
felmerült rájuk eső önrészt vállalják és a Társulás számlájára átutalják. 

4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa utasítja a kistérségi iroda 
vezetőjét a 2011/9. sz. közmunkapályázattal kapcsolatos teendők ellátására, valamint a 
pályázati elszámolás elkészítésére. 

5. A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt a 2011/9. sz. pályázat benyújtására, valamint sikeres 
pályázat esetén a szükséges szerződések aláírására.  



 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
   Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
   Tagönkormányzatok polgármesterei  
K o m l ó, 2011. június 01.       

Polics József s.k. 
Elnök 

Polics József: Egyebek napirendi pontban megadom a szót Tóth István Úrnak, a Tóth Aszfalt 
Plasztika 05 Kft. vezetőjének, aki a cég tevékenységét fogja bemutatni. 

Tóth István: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 2005-ben gondoltunk arra, hogy olyan 
technológiával kezdjünk el foglalkozni Magyarországon, ami valami új. Már évek óta 
alkalmazzuk ezt a technológiát, mely az Amerikai Egyesült Államokban már közel 30 éves 
múltra tekint vissza. Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évek alatt hozzájárulhattunk az 
ország útjainak környezetbarát módon végzett, minőségi javításához. A kezdeti elképzelés az 
volt, hogy 2-3 évente hozunk 1-2 új technológiát. Ma már eljutottunk arra a szintre, hogy 
évente hozunk be új technológiát, van rá kereslet, van rá igény. Pécsi telephellyel 
rendelkezünk, tehát itt a térségben nagyon kis távolságok vannak, kiszállási költséget nem 
számolunk fel. A folyamatosan bővülő és elégedett megrendelői kör, a technológia növekvő 
ismertsége, valamint az élénkülő érdeklődés arra ösztönzött bennünket, hogy ne csak 
Magyarországon, hanem a környező országokban is minél szélesebb körrel megismertessük a 
technológiánk nyújtotta rendkívüli előnyöket. A szomszédos országokkal van kapcsolatunk, 
valamint az országban több önkormányzatnak dolgozunk. Néhány szót a technológiánkról. Hő 
technológiával dolgozunk, ami korszerű és egyben megbízható. A gépekben kb. 2-4 tonna 
közötti aszfalt mennyiséget tudunk tárolni, amit folyamatosan melegen és frissen tartunk. Az 
új technológiának köszönhetően a régi és az új aszfaltot is melegen tartjuk, és ezáltal létrejön 
egy kötés az anyagok között. Tökéletesen lezárja a felületet, sokkal nagyobb az élettartalma, 
mint a hagyományos technológiának és kisebb a valószínűsége, hogy károsodik. Ez az egyik 
technológiánk, ez egy hő melegítős technológia. Az új generációs eljárással javított 
útburkolaton nincsenek élek, sem repedések, a víz nem juthat be a javított felületbe, így a 
felület a környezeti hatásoknak teljes mértékben ellenáll. Az így végzett munkákra az 
országban egyedüliként, a Tóth Aszfaltplasztika 05 Kft. 3 év garanciát vállal. Fontos, hogy ha 
szélsőséges is az időjárás, akkor se érje kár az aszfaltot a nagy hidegben illetve a nagy 
melegben. A technológiánknak bizonyított a létjogosultsága, számos helyen dolgoztunk már. 
Aszfaltjavításban, festésben teljes körű szolgáltatást tudunk nyújtani. Köszönöm mindenkinek 
a türelmét. 

Polics József: Köszönjük. Egyebek napirendi pontban van-e valakinek kérdése? 

Hohn Krisztina: Kaptunk tagdíj-tartozásokról levelet. A kérdésem az, hogy nem lehetne-e e-
mailen kiküldeni, mert van, amikor többe kerül a posta költség, mint a tartozás összege. 
Továbbá megjelent a vízelvezetéses pályázat és a kérdésem, hogy nem akarunk-e társulási 
szinten pályázni, mert talán nagyobb esélyünk lenne.  

Polics József: Ha olyannal szeretnénk pályázni, amely vízjogi engedély köteles, akkor vízjogi 
engedély dokumentáció kell. Amennyiben meglévő mű karbantartására akarsz pályázni, akkor 
meg kell lenni a vízjogi üzemeltetési engedélynek. A pályázati kiírás fő pontjait megnéztem, 
lehet gondolkodni Társulásban. Én megnézettem Komlót és van olyan csatorna, ami kész van 
a vízjogi engedéllyel. Komló városa biztos, hogy önállóan fog pályázni. Nincs kizárva, hogy 



azok a települések, amelyek 1 rendszeren vannak, társuljanak. Ezek a pályázati kiírások most 
fognak megjelenni és a rendelkezésre álló keret összegéig lesznek nyitva. Én mindenkit arra 
bíztatok, hogy ahol nagy a támogatási arány, ott pályázzanak, illetve az energia megtakarítás 
jelentő pályázatokra is figyelni kell, mert a működésünket valamilyen formában 
biztonságosabbá kell tenni.  

Egy másik dolog, hogy van még hely a bölcsödébe attól függetlenül, hogy a Damjanich utcait 
be kell zárnunk. Tavaly nagy volt az igény, mára ez a szám lecsökkent. Én úgy gondolom, 
amiben tudunk tartsunk össze.  

A másik kérdés a kutyamenhellyel kapcsolatos. Ha ebben a kérdésben együtt kell 
gondolkodni, akkor abban az irányban kell elmozdulnunk, hogy olyat alakítsunk ki, ami ennek 
a térségnek megfelelő, ennek az előkészítését elkezdjük. Úgy tudom, hogy több településen is 
gondot jelentenek a kóbor állatok. Ha eljutunk egy olyan fázisba, akkor együtt kell 
működnünk.   

Van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor az ülést bezárom.  

 
k.m.f. 

 
 
Hohn Krisztina        Polics József 
Polgármester                                                                                                Elnök 
 
 
 
Bede-Nyitrai Roberta 
Jegyzőkönyvvezető 



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 5305 fő, aránya 19,8%.  
 

  2011. február 2011. március 2011. április 2011. május 

 
Komló város 2537 23,50% 2408 22,30% 2269 21,00% 2118 19,60% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

6337 23,60% 6082 22,70% 5803 21,60% 5305 19,80% 

 
Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2118 fő (-151 fő az előző hónaphoz képest), aránya 19,6% 
• Tartósan regisztrált: 672 fő (-55 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 467 fő (-23 fő) 



• Rendszeres szociális segély: 16 fő  
• Bérpótló juttatás: 761 fő (-39 fő) 
• 25 év alatti: 302 fő  
• 50 év feletti: 478 fő (-19 fő) 
• Legfeljebb 8 általános iskolát végzett: 782 fő (-59 fő) 
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Észrevételek: 
 

- Ennél alacsonyabb utoljára 2009 januárban volt (1998 fő) a regisztrált álláskeresők 
száma, ez bizonyosan a közfoglalkoztatás következménye. 

 
- Január óta 508 fővel (19,26%) csökkent a komlói regisztráltak száma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A RÁT/BPJ-ben részesülők számának alakulása 
Komlón

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
2010. január 

 
953 

2010. február 903 
2010. március 912 
2010. április 932 
2010. május 878 
2010. június 882 
2010. július 868 
2010.augusztus 859 
2010. szeptember 855 
2010. október 919 
2010. november 931 
2010. december 960 
2011. január 1053 
2011. február 940 
2011. március 825 
2011. április 800 
2011. május 761 

 
A  fenti diagram alapján jól látható, hogy a közfoglalkoztatás  városunkban meghozta az 
önkormányzatnál segélyben részesülők számának csökkenésében az eredményeket. Amellett, 
hogy az érintett ügyfelek munkát végeznek, 100 főt meghaladóan van azoknak a száma, akik 
a munkát nem vállalva kikerültek a segélyezettek köréből, és ezzel egyidejűleg a 
regisztrációból is töröltük őket.  
 
Tudomásunk szerint Kormányzati szinten előkészületi munkák folynak, törvénymódosítások 
várhatóak a közfoglalkoztatás átalakításával kapcsolatosan.  
 
Támogatások: 
Városunkban májusban megítélt  beruházási támogatással  2 munkáltató tud jelentősebb 
létszámbővítést végrehajtani közel 20 fővel. 
Ismét lehetőségük van a vállalkozásoknak a TÁMOP 112 programon belül bérjellegű 
támogatásokkal létszámot bővíteni, természetesen, ha megfelelnek a támogathatóság 
célcsoportjainak, így az 50 év felettiek, pályakezdők, tartósan regisztráltak, Gyes-ről-Gyed-ről 
visszajövők, elavult szakképesítéssel rendelkezők, bérpótló juttatásban részesülők 
foglalkoztatására. 
 
 
 
Komló, 2011. 06. 15. 
 
 
 
Tisztelettel: 

Götzerné Páva Mária 
Kirendeltségvezető 

 



Beszámoló alpolgármesteri munkáról 
2011. május 26. – 2011. június 23. 

 

- Részt vettem a KBSK elnökségi ülésén. 

- Részt vettem a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 

ülésen. 

- Biomassza bajnokság díjának megnyerése után Riegenbauer cég képviselőivel 

egyeztettünk. 

- Sportfórumon vettem részt. 

- A július 3-án megrendezésre kerülő Szenior tájfutó világbajnokság kapcsán 

hatósági egyeztetéseket folytattunk. 

- A pedagógusaik tiszteletére rendezett ünnepségen vettem részt a színházban. 

- A Trianoni megemlékezésen vettem részt. 

- A „Komló a 60 éves város” rajzpályázat díjait adtam át és mondtam köszöntőt. 

- Területi bejáráson vettem részt.  

- Szabadságon voltam 2011. június 06-tól 2011. június 19-ig. 

 
 
 
 

        Kupás Tamás Levente 
              alpolgármester 
 

 



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

 
- Az ÉDOSZ dolgozókat köszöntöttem 3 napos sikondai itt tartózkodásuk 

alkalmából. 

- A Tompa M. u.-i óvoda gyereknapi rendezvényén vettem részt. 

- A színházban köszöntöttem a gyerekeket a városi gyermeknapi rendezvényen. 

- Az OTP bank megyei vezetőivel egyeztettem. 

- Tállai András Államtitkárral egyeztettem az ÖNHIKI pályázatról. 

- Dr. Völner Pál Államtitkárral tárgyaltam a Pannon Volánnal kapcsolatban 

kialakult helyzetről és a Dombóvár-Bátaszék szárnyvonalon lévő menetrendi 

problémákról. 

- A Dél-dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács ülésén vettem részt. 

- A Komló-Víz Kft. taggyűlésén képviseltem az önkormányzatot. 

- A Fűtőerőmű Zrt. új vezérigazgatójának beiktatásán vettem részt. 

- Az Erste-Bank képviselőivel tárgyaltam. 

- Levezettem a társulási ülést. 

- A rendőrkapitánnyal értékeltük a térfigyelő kamerás rendszer tapasztalatait. 

- A HÉLIX Sportegyesület uszodával kapcsolatos egyeztetésen képviseltem a 

várost. 

- A kerékpár úttal kapcsolatban koordinációt tartottam. 

- A közös képviselőkkel egyeztetem aktuális kérdésekről.  

- Pályázatírókkal tárgyaltam pályázati lehetőségekről. 

- Megyei pedagógusnapi rendezvényen vettem részt. 

- A színházban köszöntöttük a pedagógusainkat. 

- Bikalon megyei vadásztalálkozón vettem részt. 

- Dr. Lázár Jánossal egyeztettem a város gazdasági problémáiról. 

- Dr. Szatmári Kristóf Államtitkár Úrral tárgyaltam az ipari park cím átadásáról. 

- A COOP Alapítvány 1.000.000 Ft adománnyal támogatta a rászoruló 

gyerekeket. Az átadó ünnepségen vettem részt. 

- Az E-ON önkormányzati menedzsereivel egyeztettem. 



- A POTE vezetőivel, dr. Táncos Frigyes Attilával egyeztettünk a kórházak 

együttműködési lehetőségéről a Semmelweis tervvel összefüggésben. 

- A Solar Kft. képviselőivel tárgyaltam. 

- A Főkefe képviselőjével egyeztettem a továbblépés lehetőségéről.  

- A város gazdasági társaságainak vezetőivel egyeztettem az együttműködés 

lehetőségeiről és formáiról. 

- Az U9-es labdarugóknak a sikeres szerepléséért polgármesteri dicsérő oklevelet 

és ajándékcsomagot adtam át. 

- Horváth Zoltánnal a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével egyeztettem aktuális 

kérdésekről. 

- Dr. Ivády Vilmos a Semmelweis Egyetem gazdasági főigazgatójával 

egyeztettem a kórházzal kapcsolatos kérdésekről. 

- Horváth Lajos ügyvezetővel, Ordas Miklóssal és Pintér Attilával egyeztettem 

egy amerikai labdarugókat foglalkoztató és a KBSK-t támogató lehetőségről. 

- Dr. Czomba Sándor Államtitkárral egyeztettem a közfoglalkoztatással 

kapcsolatos változásokról. 

- Dr. Szászfalvi László és Dr. Molnár Ágnes Államtitkárokkal tárgyaltam a 

folyamatban lévő pályázatokról. 

- A KEOP közbeszerzéssel kapcsolatban egyeztettem a kollégákkal. 

- Állampolgársági esküt vettem ki. 

- A Damjanich úti bölcsődébe járó gyerekek szülői csoportjával egyeztettem. 

- A megyei közgyűlés elnökével megállapodtunk a pécsi úti szociális otthonnal 

kapcsolatos kérdésekben. 

- Levezettem a formális képviselő-testületi ülést. 

- Geisz Egon Liget volt polgármestere temetésén vettem részt. 

 

 

          Polics József s.k. 
          polgármester 
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