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Kasziba Zsuzsannna – a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő–testület 119/2011. (VI. 23.) számú, valamint a 140/2011. (VII.28.) számú 
határozatában döntött szociális feladatellátás átszervezésének tárgyában.  
 
A Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-től az idősek otthona, a családok átmeneti otthona, 
valamint az albérlők háza feladatot 2011. október 1. napjától „Szent Borbála Otthon” Nonprofit 
Közhasznú Kft. veszi át.  
 
A képviselő-testület a 119/2011. (VI. 23.) számú határozat 6. pontjában felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft-vel a feladatellátásáról és 
a feladatellátásához szükséges ingatlan használatba adásáról szóló megállapodást aláírja. Az átvett 
feladatokra Komló Város Önkormányzata a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel feladatellátási szerződést kötött 2011. augusztus 26-án (előterjesztés 1. számú melléklete), 
mely 2011. október 1. napján lép hatályba.  
 
A képviselő-testület 140/2011. (VII. 28.) számú határozatának 1. pontjában foglalt rendelkezésnek 
megfelelően 2011. augusztus 15. napján aláírásra került a komlói 1251. hrsz-ú ingatlan adásvételi 
szerződése, mely jelen előterjesztés 2. számú melléklete.  
Az adásvételi szerződés érvényességéhez a Szigetvári Takarékszövetkezetnek, mint az ingatlan 
tulajdoni lapján 40 millió forint és járulékai erejéig bejegyezett jelzálogjog jogosultjának, 
valamint a 2003. évben támogatással létrejött dologi beruházás következtében fennálló 10 éves 
szolgáltatási kötelezettség alapján a támogatást nyújtó Miniszterelnöki Hivatal jogutódjának 
hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A nyilatkozatok beszerzése folyamatban van.  
 
A képviselő-testület 119/2011. (VI. 23) számú határozatának 5. pontjában rendelkezett az 
átszervezéshez kapcsolódó végkielégítések fedezetének biztosításáról. A jóváhagyott 8,5 millió 
forint keretösszeg a rendelkezésre álló információk alapján nem elegendő a fizetési kötelezettség 
felmentések napján történő teljesítésére. Ez azzal magyarázható, hogy az eredeti tervek szerint 
csak az akkreditációs létszám feletti dolgozóktól vált volna meg a foglalkoztató. Ezzel szemben a 
dolgozókkal történt egyeztetések során számos dolgozó élt azzal a lehetőséggel, hogy nem 
fogadta el a felajánlott munkakört. E dolgozók tovább növelik a végkielégítésre jogosultak körét. 
A tárgyévi megtakarítások és önkormányzatunk pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a hiányzó 
többlet támogatás biztosítását a végkielégítések és a nonprofit kft egyéb működési támogatása 
tekintetében, így a fizetési kötelezettségek csak azok jelentős hányadának átütemezésével 
teljesíthetőek. Ezt az átütemezést indokolja az is, hogy a következő évtől a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. részére jelentősen csökkentett támogatást biztosítunk, amely 
kizárólag az eszközök bérletére és azon keresztül a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.-
től alapműködési és adósságszolgálati kiadásaira nyújt fedezetet, mely a jelenlegi adatok alapján 
havi 900.000 forint összeget jelent. Tehát megállapítható, hogy 2012. évi költségvetésben 
jelentkező több 10 millió forintos megtakarítás fedezetet nyújt az átütemezett kötelezettségek 
teljesítésére. Természetesen a következő évi költségvetés összeállítása során nem csak a 
támogatási keretösszegek csökkenését, hanem külön tételként a létszámleépítéshez és áthúzódó 
adósságok rendezéséhez kapcsolódó többlet kiadási tételeket is szerepeltetni kell. 
 
Kasziba Zsuzsanna ügyvezető asszony megbízása 2011. szeptember 30. napján lejár. A szociális 
átalakítással járó feladatok ellátásának biztosítása érdekében javaslom Kasziba Zsuzsanna 2011. 
október 1. napjától 2011. december 31. napjáig ügyvezetőként történő újbóli megválasztását. Az 
ügyvezetővel folytatott egyeztetések alapján javaslom, hogy a T. Képviselő-testület az ügyvezetőt 
megbízási díj megállapítása nélkül, de igazolt költségek, így különösen a telefon használat 20%-a 
feletti részének és a saját személygépkocsi használatával felmerült költségek megtérítése mellett 
bízza meg.  



 
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 119/2011. (VI. 23.) számú határozatának 5. pontjában foglalt fizetési 
kötelezettséget meghaladó kifizetési kötelezettségeket a Komlói Szociális Nonprofit 
Közhasznú Kft. köteles átütemezni 2012. március 15. napjáig. Ezen átütemezett 
kötelezettségek fedezetének biztosításáról a képviselő-testület a 2012. évi költségvetési 
rendelet elfogadása során dönt. 

 
Határidő:  azonnal (a kötelezettségek átütemezésére), illetve értelem szerint 
Felelős:     Polics József polgármester 

            dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
            Kasziba Zsuzsanna ügyvezető 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy alapítói határozatban szólítsa fel a 
Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft-t arra, hogy a szociális és gyermekvédelmi 
feladat-ellátáshoz szükséges eszközöket 2011. október 1. napjától határozatlan időre adja 
bérbe „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. részére azzal, hogy a befolyt 
bérleti díj biztosít a jövőben fedezetet a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 
adósságszolgálatára és alapműködési költségeire. A bérleti díj összegét évente az 
adósságszolgálat változásának figyelembevételével felül kell vizsgálni. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti díj összegét „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. részére működési pénzeszköz átadás formájában 
megtéríti. A 2,7 MFt összegű tárgyévi működési pénzeszközátadás fedezeteként a 2010. 
évi normatíva-felülvizsgálat évközi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 
előirányzatot (működési céltartalék) határozza meg. 2012-től a működési célú 
pénzeszközátadást a mindenkori városi költségvetésben tervezni kell. Utasítja a jegyzőt, 
hogy a tárgyévi előirányzat-változás átvezetéséről a soron következő rendelet-
módosításkor gondoskodjon, illetve az 1. és 2. pontban vállalt kötelezettségeket a soron 
következő évek költségvetési rendeleteinek összeállítása során igényként szerepeltesse. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Polics József polgármester 

           dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
           Kasziba Zsuzsanna ügyvezető 
           dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető 

 
 

3. A Képviselő-testület, mint a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. egyszemélyes 
társaság kizárólagos tulajdonosi jogainak gyakorlója 2011. október 1. napjától 2011. 
december 31. napjáig tartó időszakra Kasziba Zsuzsannát a társaság ügyvezetőjének 
ismételten megválasztja, az ügyvezetői feladatok ellátásával a fenti időtartamban 



megbízási díj megállapítása nélkül, de az igazolt költségek (így különösen a 
telefonhasználat 20%-a feletti részének és a saját gépjármű használatával felmerült 
költségek) megtérítésével megbízza.  

 
Felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető megválasztásáról szóló alapítói határozat 
kibocsátására és a megbízással összefüggő dokumentumok aláírására. 
Felhívja az ügyvezetést a társaság alapító okiratának módosításával összefüggő 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2011. szeptember 30.  
Felelős:    Polics József polgármester 

            Kasziba Zsuzsanna ügyvezető 
 

4. A képviselő-testület jóváhagyja Komló Város Önkormányzata, valamint a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött feladat-ellátási szerződést az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, melyet a képviselő-testület 
119/2011. (VI. 23.) számú határozat 6. pontjában adott felhatalmazás alapján a 
polgármester 2011. augusztus 26-án aláírt. 

 
5. A képviselő-testület jóváhagyja Komló Város Önkormányzata, valamint a Komlói 

Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött adásvételi szerződést az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, melyet a képviselő-testület 
140/2011. (VII. 28.) számú határozat 1. pontjában adott felhatalmazás alapján a 
polgármester 2011. augusztus 15-én aláírt. 

 
 
             
Komló, 2011. szeptember 1. 
 

 
                                                                                                                      Polics József 
                                                                                                                     polgármester 
 



1. számú melléklet  

 



 



 



 



 



 



 
 



2. számú melléklet 

 



 



3. számú melléklet 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. június 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

119/2011. (VI.23.) Kt. határozata a 
 

Szociális feladatellátás átszervezéséről 
 
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. 
  
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 a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. Baranya Megyei 
Önkormányzat tulajdonában lévő 46,9 %-os üzletrészét 1 millió Ft összegért 
megvásárolja. 

 
A vásárlás fedezeteként a városi általános fejlesztési tartalék előirányzatot jelöli meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen ezt a döntést képviselje, illetve az 
üzletrész átruházására vonatkozó szerződést aláírja, és minden szükséges nyilatkozatot 
megtegyen. 

 



Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor az 
előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
 
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 

 
K.m.f. 

 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 

A kiadmány hiteléül: 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. július 28-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

140/2011. (VII.28.) Kt. határozata a 
 

Szociális feladatellátás átszervezéséről 
 
A képviselő-testület a – polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Jogi és 
Ellenőrzési, a Gazdasági és Településfejlesztési, valamint az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság véleményének figyelembevételével − megtárgyalta a 
szociális feladatellátás átszervezése tárgyú előterjesztést. 
  
1.) A képviselő-testület 119/2011. (06.23.) számú határozata 2. pontjának 

első bekezdését a következőkkel egészíti ki: 
„Komló Város Önkormányzata követelései egy részének fejében a komlói 
1251 hrsz-ú (természetben: Komló, Pécsi út 42.) ingatlant az Advocatus 
Bt. (7300 Komló, Városház tér 4.) által 2011. június 17-én megállapított 
forgalmi értéken, azaz 127.012.165,- Ft (százhuszonhétmillió-
tizenkétezer-százhatvanöt forint) vételáron, a Szigetvári 
Takarékszövetkezet javára 40 millió forint és járulékai erejéig bejegyzett 
jelzálogjoggal terhelten megvásárolja.  
A képviselő-testület a társasággal szemben az ingatlan vételára feletti 
egyéb követeléseit fenntartja, a társaság hitelállományát nem vállalja át.  
Felhívja a jegyzőt, hogy a tulajdon átruházási szerződést készítse elő. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására és a 
megvásárolandó ingatlan jelzálogjogosultja hozzájáruló nyilatkozatának 
beszerzésére. 
Felhívja társaság ügyvezetését 2011. október 1 – december 31. közötti 
működésére 2011. augusztus 30. napjáig készítsen rendkívüli üzleti tervet, 
és arról tájékoztassa a képviselő-testületet.” 

 
E kiegészítés az eredeti határozati pont második bekezdését nem érinti.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Kasziba Zsuzsanna ügyvezető 

 



2.) A képviselő-testület 119/2011. (06.23.) számú határozatának 6. pontját a 
következő tartalmú, új bekezdéssel egészíti ki:  
„Felhívja az ügyvezetést, hogy a társaság tulajdonában maradó tárgyi 
eszközökre kössön bérleti szerződést a „Szent Borbála Otthon” Kft-vel. A 
befolyó bérleti díj elsődlegesen a társaság Szigetvári 
Takarékszövetkezetnél fennálló hitel és kamatainak törlesztésére 
fordítandó, amellyel kapcsolatos hitelintézet javára történő 
engedményezési szerződés megkötéséhez a képviselő-testület hozzájárul.” 
 
Jelen határozat 1-2.) pontjában foglalt kiegészítés az eredeti határozatot 
egyebekben nem érinti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  Dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Kasziba Zsuzsanna ügyvezető 
   

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 119/2011. 
(VI.23.) és jelen képviselő-testületi határozat végrehajtását alapítói 
határozatban elrendelje, a végrehajtáshoz szükséges alapítói határozatokat 
kibocsássa és a társaság ügyvezetésével közölje. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
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