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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 
 
A 140/2010. (IX.23.) számú határozat alapján a 2011. június 24-én kelt és 2011. augusztus 1-
jén ellenjegyzett ajándékozási szerződés alapján 2011. augusztus 31-én a földhivatalban a 
telekhatár-rendezés és tulajdonjog bejegyzésre került. 
 
A 17/2011. (II.3.) számú határozat alapján a 7911 és 7912 hrsz-ú zártkerti ingatlanok 
tulajdonosainak kérésére a címzetes főjegyző 2011. augusztusában intézkedett a 
földhivatalban a belterületbe csatolás és határrendezés átvezetésére vonatkozó kérelem 
beadásáról. 
 
A 45/2011. (III.31.) számú határozat alapján „A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” című felhívásra a pályázat beadásra és 
befogadásra került. 
 
A 71/2011. (V.5.) számú határozat alapján a polgármester a Képviselő-testület fenti számú 
határozatát – melyben az önkormányzat a 0130 és 0132/3 hrsz alatti ingatlanokon 8000 m2 
területen csereerdősítés végrehajtásáról döntött – az Erdészeti Igazgatóság részére 2011. 
május 23-án megküldte. Kértük, hogy az Igazgatóság 2011. március 17-én hozott 
határozatában megállapított erdővédelmi járulék (1.539.000,-Ft) befizetési kötelezettség 
helyett erdőtelepítési kötelezettséget állapítsanak meg részünkre. 
Az eljáró hatóság a vonatkozó törvény által biztosított lehetőséggel élve a korábbi 
határozatának rendelkező részét módosította, egyúttal előírta telepítési terv elkészíttetését és 
annak jóváhagyásra történő benyújtását az Igazgatóság felé. 
A terv készítése folyamatban van, annak átvételét követően haladéktalanul megkérjük az 
erdőtelepítéshez szükséges engedélyt.  
Az Igazgatóság jóváhagyását követően kerülhet sor a telepítésre ez év novemberében, vagy 
2012. tavaszán. 
 
A 94/2011. (V.26.) számú határozat alapján a polgármester az Egészségcentrum Nonprofit 
Kft. könyvvizsgálójával a megbízási szerződést aláírta, a cégbírósági bejegyzés folyamatban 
van.  
 
A 113/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 114/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a polgármester a lakásfenntartási támogatás 
természetbeni folyósításáról szóló együttműködési megállapodást a Komló-Víz Víziközmű és 
Szolgáltató Kft.-vel, Komló Város Önkormányzat Városgondnokságával és a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt.-vel 2011. július 5. napján aláírta. 
 



A 115/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a 8-as és 8/A-s járatok esetében a 
munkanapokon 8.30 és 17.20 közötti időszakban egyszerre induló járatok közül a 8-as járatok 
kivonása – menetrend módosítás keretében – 2011. július 1-i hatállyal megtörtént.  
 
A 116/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a polgármester a Kenderföld-Somági Általános 
Iskola és Óvoda magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos munkáltatói, adminisztratív 
intézkedések megtételéről gondoskodott. 
 
A 118/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi 
átszervezése megtörtént, a Szilvási Bölcsőde a 7300 Komló, Függetlenség u. 28. szám alatt 
működik bölcsődeként, 68 bölcsődei férőhellyel, 5 bölcsődei csoportszobában, az 
engedélyezett létszám 17 fő. 
 
A 120/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a Ratipur Kft., a TeGaVill Kft., mint 
ajándékozók, valamint Komló Város Önkormányzata, mint megajándékozott, továbbá a 
Carboker Kft., mint tulajdonostárs között létrejött ajándékozási szerződés aláírása megtörtént, 
a földhivatalba benyújtásra került. A Magyar Államkincstár felé benyújtott ajándékozás-
jóváhagyási kérelem elbírálása folyamatban van. 
 
A 124/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a 0130 és 0132/3 hrsz-ú (megosztás előtt 
0132/b hrsz) ingatlanok erdősítésében és a 0128/26, 0130, 0132/b, c. hrsz-ú ingatlanok 
kerítéssel elzárt területeinek gondozásában való közreműködéssel kapcsolatos megállapodás 
Hoffmann Balázs és a Városgondnokság között aláírásra került. 
 
A 125/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a térségi közmunka programmal kapcsolatos 
pályázati eljárás folyamatban van. 
 
A 126/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a Komló-Víz Kft. tőkeemelésével kapcsolatos 
cégbírósági eljárás folyamatban van, melynek során a bíróság hiánypótlást rendelt el. Ennek 
teljesítéséről a cégvezetés intézkedik. 
 
A 127/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a határozat megküldésével 
a Komló és Térsége Televíziót tájékoztatta a Képviselő-testület döntéséről. 
 
A 128/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a létszámcsökkentési pályázat 2011. évi II. 
fordulójában a pályázat benyújtásra került, a polgármester a kifizetésre kerülő dolgozói 
juttatás visszaigényléséről intézkedett. 
 
A 129/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a KEOP 5.3.0/A számú, „Energiahatékonyság 
növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben” című projekthez kapcsolódóan a 
pályázat benyújtásra került. 
 
A 130/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző az utca elnevezéséről 
tájékoztatta a hatáskörrel érintett hatóságokat. A Körzeti Földhivatal a 1520/11. hrsz. alatti 
terület „Nagyrét” utcaként történt nyilvántartásba vételéről szóló határozatát megküldte. 
 
A 132/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a Komló, Fő u. 56. szám alatti lakóépület 
tulajdonosai és az önkormányzat között megkötendő megállapodás tervezetét a tulajdonosok 
képviseletében eljáró Wölfel Erik (7300 Komló, Fő u. 56. sz.) részére postai úton megküldtük 



véleményezésre. Az érintett felek részéről észrevétel a megállapodás tartalmára vonatkozóan 
mai napig nem érkezett.  
 
A 133/2011. (VI.23.) számú határozat alapján „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése” megnevezésű pályázat összeállítása folyamatban van. A mellékleteket 
képező tervek, tanulmányok nagyobb hányada elkészült, a Kaszánya patak és a Mecsekfalui 
vízfolyás mederrendezésével kapcsolatos vízjogi engedélyezési tervek készítése folyamatban 
van. Ezek elkészültét követően szeptemberben kerül a dokumentáció a Területi 
Vízgazdálkodási Tanács elé előzetes szakmai véleményezésre. A szakmai állásfoglalás 
birtokában nyújtandó be a pályázat, várhatóan november első napjaiban.  
 
A 135/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a neckartenzlingeni 
falunapokon való hivatalos kiküldetéshez szükséges valutaállományról gondoskodott. 
 
A 136/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a polgármester a fellebbezőt a testület 
döntéséről a 10252-2/2011. számú, indokolással ellátott határozattal értesítette. 
 
A 137/2011. (VI.23.) számú határozat alapján az új rendeleti szabályozásnak megfelelően az 
érintettek részére a kitüntetések átadása  – a határozatban megfogalmazott egyes kitüntető 
díjak kivételével – a Komlói Napok keretében megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen 
megtörtént. 
 
A 138/2011. (VII.28.) számú határozat alapján a pályázat 2011. augusztus 5. napján beadásra 
került. A pályázat a formai követelményeknek megfelel, befogadták, hiánypótlása megtörtént, 
elbírálás alatt van. 
 
A 139/2011. (VII.28.) számú határozat alapján a város településrendezési tervének 
módosításával kapcsolatos előzetes szakhatósági egyeztetés jelenleg folyamatban van, 
várhatóan október közepén zárul le. 
 
A 142/2011. (VII.28.) számú határozat alapján hirdetmény közzététele nélkül indított 
általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében 2011. szeptember 13-án négy cég részére 
került kiküldésre az ajánlattételi felhívás, melyet a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
hagyott jóvá a 2011. szeptember 8-i ülésén. 
Az ajánlattevők 2011. szeptember 29-ig nyújthatják be ajánlataikat, melyet követően az 
eredményhirdetésre 2011. október 10-én kerül sor. 
A nyertessel történő szerződéskötés tervezett időpontja október 20-a, a beruházás 
befejezésének határideje 2011. december 31. 
 
A 145/2011. (VII.28.) számú határozat alapján a Frankia Kft. részére megállapított 
munkahely-teremtési támogatásról szóló támogatási szerződés aláírása megtörtént. 
 
A 146/2011. (VII.28.) számú határozat alapján a Hektor Tex. Kft. részére megállapított 
munkahely-teremtési támogatásról szóló támogatási szerződés előkészítésre került, annak 
aláírása a mai napig nem történt meg. 
 
A 147/2011. (VII.28.) számú határozat alapján az Apollo Seed Kft. részére megállapított 
munkahely-teremtési támogatásról szóló támogatási szerződés előkészítésre került, annak 
aláírása a mai napig nem történt meg. A cég neve FlockDekor Kft.-re változott, székhelyüket 
Komlóra helyzeték át. 



 
A 149/2011. (VII.28.) számú határozat alapján a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. taggyűlési határozataiban foglaltak cégbírósági bejegyeztetése folyamatban 
van, a bíróság hiánypótlást rendelt el. 
 
A 150/2011. (VII.28.) számú határozat alapján a Carboker Kft. taggyűlési határozataiban 
foglaltak cégbírósági bejegyeztetése folyamatban van, a bíróság hiánypótlást rendelt el. 
 
A 152/2011. (VII.28.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Magyar Energia Hivatal 
részére a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árának meghatározásához szükséges 
önkormányzati állásfoglalást 2011. augusztus 16-án elektronikus úton megküldte. 
 
A 155/2011. (IX.6.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző az ÖNHIKI-s pályázat 
előkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról gondoskodott. 
 
A 156/2011. (IX.6.) számú határozat alapján a polgármester a Magyar Államkincstár illetékes 
Baranya Megyei Igazgatóságánál Komló Város Önkormányzat részére önkormányzati 
adószám generálását kezdeményzte, az ezzel kapcsolatos eljárás folyamatban van.  
A címzetes főjegyző a határozatban foglalt szakfeladatoknak az SZMSZ függelékén történő 
átvezetésről gondoskodott. 
 
A 157/2011. (IX.6.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző az alapító okiratokon 
átvezetett változásokat a Magyar Államkincstár felé bejelentette. 
 
A 159/2011. (IX.6.) számú határozat alapján a polgármester a Komlói Bányász 
Sportegyesület „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című, 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2 azonosító számú pályázati kiírás keretében tervezett pályázatának 
megvalósításában történő együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot aláírta. 
 
A 160/2011. (IX.6.) számú határozat alapján a polgármester a Nagycsaládosok Komlói 
Egyesülete „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című, 
TÁMOP-5.5.1.B-11/2 azonosító számú pályázati kiírás keretében tervezett pályázatának 
megvalósításában történő együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot aláírta. 
 
 

II. 
A bizottságok 2011. június 20-a óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2011. június 20-i ülésén elsőként a szociális feladatellátás, majd a Szilvási Bölcsőde és 
Családi Napközi átszervezése ügyében foglal állást a bizottság. Véleményezték a lakáscélú 
támogatásokról, az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint a szociális 
ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletek 
tervezeteit, majd a közmunka pályázatban való részvétel kérdését. Zárt ülésen szociális 
kölcsönök és szemétszállítási díj-kedvezmények kérdésében döntött a bizottság. 
Július 28-án megtartott rendkívüli ülésén a szociális földprogramról szóló rendelet és a 
szociális földprogramok működtetésének támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás, 
valamint a szociális feladatellátás átszervezése szerepelt napirenden, majd dr. Tánczos 



Frigyes Attila kérte a bizottságot, hogy lehetőség szerint támogassa a tüdőgondozó röntgen 
gép javítására beadott igényét. 
A szeptember 6-i rendkívüli képviselő-testületi ülés előtt a szociális feladatellátás 
átszervezéséről tárgyalt a bizottság. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Június 20-án ülésezett a bizottság, az ülés napirendjei között szerepelt a Komló-Víz Kft. 
tőkeemelése, a gazdasági társaságok és a gazdasági társaságokba delegáltak 2010. évi 
beszámolói, valamint az Ipari park útfejlesztésének előkészítése. Ezt követően az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségfinanszírozásának 
lehetőségeiről tárgyaltak, majd Hoffmann Balázs kérelme ügyében foglaltak állást, illetve 
területvásárlási kérelme ügyében döntöttek. Tárgyalt a bizottság a város szabályozási tervének 
jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 30/2010. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, a nemzeti összetartozás jegyében állítandó 
emlékműről, a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletről, valamint a Gorkij u. 
1. szám alatti önkormányzati ingatlanok hasznosításáról. Állást foglaltak a „Helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” témájú pályázat benyújtásáról, a Komló, Fő u. 
56. szám alatti lakóépület állagromlásáról, döntöttek mezőgazdasági földterületek 
haszonbérleti díjának megállapításáról, valamint a közmű nélküli bérlemények bérleti díjáról. 
A napirendek között szerepelt még a Sikondai út és Körtvélyes utca közötti 1520/11 hrsz. 
alatti közterület elnevezése is. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
A bizottság, június 21-i ülésén elsőként a Komló Városért Alapítvány alapító okiratának 
módosítását, majd a Komló és Térsége Televízió névhasználat-engedélyezés iránti kérelmét 
tárgyalta, majd a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről döntött. Állást 
foglaltak a közművelődési rendelet felülvizsgálata, a létszámcsökkentési pályázat 2011. évi II. 
fordulója, valamint a Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda igazgatójának magasabb 
vezetői beosztása kérdésében. Napirendre került még a 2011. évi költségvetési rendelet 
módosítása, valamint Komló Város Gyermek- és Ifjúsági Koncepciója. Az egyebek napirendi 
pont keretében a bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot, hogy ifjúsági őrjárat beindítását 
tervezik. 
A szeptember 6-i rendkívüli képviselő-testületi ülést megelőző ülésén az alapító okiratok 
módosításával, valamint „A családi közösségi kezdeményezések és programok” 
megnevezésű, TÁMOP-5.5.1.B-11/5 számú pályázaton történő részvétellel kapcsolatos 
napirendi pontokat tárgyalta a bizottság. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Június 21-i rendes ülésén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás veszteségfinanszírozása, a gazdasági társaságok és a gazdasági társaságokba 
delegáltak 2010. évi beszámolói és az Ipari park útfejlesztésének előkészítése ügyében 
tárgyalt a bizottság. Elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Komlói 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működéséről és 2010. évi beszámolójáról, valamint a 
szociális feladatellátás átszervezéséről szóló előterjesztéseket, majd a közművelődésről és a 
szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati 
rendeletek tervezeteit tárgyalta a bizottság. Elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a 
közmunka-pályázaton való részvételről, a Komló-Víz Kft. tőkeemeléséről, a Komló Városért 



Alapítvány alapító okiratának módosításáról, valamint a 2011. évi költségvetési rendelet-
módosítási javaslatról szóló előterjesztéseket. A továbbiakban a KEOP-5.3.0/A számú 
pályázat saját forrás kiegészítése, a Gorkij u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok hasznosítása, a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése 
pályázat benyújtása és a Komló, Fő u. 56. szám alatti lakóépület állagromlása szerepelt 
napirenden. Tárgyalta a bizottság a Komló és Térsége Televízió névhasználat-engedélyezés 
iránti kérelmét, a neckartenzlingeni falunapokon történő részvétel kérdését, a polgárvédelmi 
iroda gépjárművének javításáról szóló előterjesztést, az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, a helyi adók megállapításáról és a helyi 
adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 30/2002. (XII.20.) rendelet módosítását, a 
lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a város szabályozási 
tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 30/2010. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítását, illetve a közterület használatáról szóló rendelet 
tervezetét. 
Rendkívüli ülést tartott július 11-én a bizottság, melyen az 500 millió forint rulírozó működési 
hitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás értékeléséről döntöttek. 
Újabb rendkívüli ülésre került sor július 25-én, melyen az „Energiahatékonyság növelése 
Komló Város Önkormányzatának intézményeiben” tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről 
hozott határozatot a bizottság. 
A július 28-i rendkívüli képviselő-testületi ülést megelőző – a gazdasági, településfejlesztési 
bizottsággal együttes – ülésen a DDOP-3.1.2/B-11 „Helyi és térségi desztinációs 
menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” című pályázat, valamint a hitelfelvételek 
kérdése ügyében foglalt állást a bizottság, döntöttek továbbá az „Energiahatékonyság 
növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben” pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőri, illetve projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárások 
értékeléséről. Tárgyalta a bizottság a belső ellenőrzési terv módosításáról és az intézményi 
kötelezettségek értékéről szóló beszámoló kérdését, valamint az Apollo Seed Kft., a Frankia 
Kft., a Hektor Tex Kft. és az Autocar Kft. munkahely-teremtési támogatás iránti kérelmét. A 
napirendek sorában szerepelt még a szociális feladatellátás átszervezése, a Carboker Kft., 
valamint a Komló és Térsége Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, a Komló-
Víz Kft. ügyvezetőjének prémiumfeladat-meghatározása, a távhő árakról szóló állásfoglalás, 
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011. évi módosítása, a 
közvilágítás korszerűsítése, a KEOP-2011-4.2.0/A pályázat benyújtása, továbbá a szociális 
földprogramról szóló rendelet és a szociális földprogramok működtetésének támogatására 
kiírt pályázathoz való csatlakozás ügye. 
Augusztus 1-jén ismét rendkívüli ülésre került sor, melyen a „Komló 2010. május-júniusi 
esőzések okozta földcsuszamlások helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről 
döntött a bizottság. 
A szeptember 6-án sorra került rendkívüli képviselő-testületi ülést megelőzően tárgyalta a 
bizottság a szociális feladatellátás átszervezése, az önkormányzati adószám megkérése, a 
folyószámla-hitel felvétele és kötvény feltételek módosítása, valamint az ÖNHIKI-s 
pályázatról szóló tájékoztató témájú előterjesztéseket. 
Szeptember 8-án ismét rendkívüli ülést tartott a bizottság, melyen az önkormányzat 2011. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról, az önkormányzati intézmények villamosenergia-
beszerzése, valamint a közvilágítás fejlesztésének kérdésében született döntés. 
A szeptember 20-i rendkívüli testületi ülés előtt négy napirendi pontot tárgyalt a bizottság: 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek „A 154/2011. (IX.6.) számú határozat 
visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában”, valamint a 
„Létszámcsökkentési pályázat 2011. évi III. üteme” című előterjesztéseket. Döntött a 
bizottság a KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásáról, 



valamint a „Közvilágítás korszerűsítése” tárgyú, 34/2011. (IX.6.) PJEB határozat 
módosításáról. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 30. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
A településrészi önkormányzat 2011. június 29-én megtartott ülésén a falunappal kapcsolatos 
megbeszélés, illetve a rendezvény pénzügyi forrásának biztosítása szerepelt napirenden. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat 
 
2011. július 13-án ülésezett a településrészi önkormányzat. Az ülésen a „Gesztenye-nap” 
programjait egyeztették. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2011. május 5. óta nem ülésezett. 
 
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: 
 

• két fő esetében 60000-60000 forint, 24 havi részletben visszafizetendő szociális 
kölcsön megállapításáról; 

• kilenc fő részére szemétszállítási díj-támogatás megítéléséről (egy fő kérelmét a 
jövedelemhatár túllépése miatt elutasította a bizottság). 
 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

• az önkormányzati tulajdonú, 0128/26 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó kb. 4500 m2 

nagyságú terület forgalomképessé minősítéséről és telek-kiegészítésként történő 
értékesítéséről Hoffmann Balázs kérelmező részére 105 Ft/m2 + 25000 Ft. 
értékbecslési díj vételárért; 

• az önkormányzat tulajdonában lévő, mezőgazdasági hasznosítású területek induló 
bérleti díjának meghatározásáról, külterületi területek esetében 20.000.- Ft/ha/év, 
belterületi – közterületnek nem minősülő – területek esetében 10.000.- Ft/ha/év 
haszonbérleti díjért, valamint az önkormányzati tulajdonú, 0626/11 hrsz-ú, 2 ha, 1884 
m2 nagyságú terület Kalamár József részére történő haszonbérbe adásáról; 



• a nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának bérleti díjait tartalmazó táblázat – melyet a 
bizottság a 7/2006. (VI.28.) számú határozatával fogadott el – kiegészítéséről, a 
közmű nélküli helyiségek tekintetében. A közmű nélküli helyiségek havi bérleti díját 
az I. övezetben 300.- Ft/m2, a II. övezetben 250 Ft/m2, a III. övezetben 200 Ft/m2, a IV 
övezetben pedig 100 Ft/m2 összegben határozta meg a bizottság.   

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

• a „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Óvoda és Általános Iskola, a Kenderföld-
Somági Általános Iskola és Óvoda, valamint a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola és Óvoda kérelmének figyelembevételével a 2011/2012-es tanév tekintetében a 
maximális csoport- osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről. 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

• Június 21-i ülésén egy fő esetében a munkáltatói kölcsöntartozás (tőke, kamat, pótlék, 
kezelési és zárlati költség) elengedéséről; 

• Július 11-i ülésén az 500 MFt rulírozó működési hitelfelvétellel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás értékeléséről, melynek során az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t 
hirdette ki győztesként; 

• Július 25-i ülésén az „Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának 
intézményeiben” tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről. A bizottság a 
közbeszerzési eljárást minden rész tekintetében eredményesnek nyilvánította. 
Tizenegy ajánlattevő ajánlatait érvénytelennek nyilvánította, a közbeszerzési eljárás 
egyes részei tekintetében az alábbi ajánlattevőket hirdette ki az eljárás nyerteseként, 
illetve a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőként:  

 
1. rész: Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7300 Komló, 48-as tér 7.) 
Energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 25.045.606,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 25.989.367,- HUF 
 
2. rész: Felsőszilvási Óvoda (7300 Komló, Május 1. utca 13.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 18.095.716,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: EVO-KOMPLEX 
Épületszigetelő és Kivitelező Kft., 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 21.100.130,- HUF 
 
3. rész: Szilvási Óvoda (7300 Komló, Függetlenség u. 30.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 



Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 12.055.811,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 15.757.938,- HUF 
 
4. rész: Körtvélyesi Óvoda (7300 Komló, Nagyszántó u. 10.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők 7300 
Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 12.731.135,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, 
Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 13.909.677,- HUF 
 
5. rész: Sallai utcai Óvoda (7300 Komló, Sallai u. 1.)  Energia megtakarítást eredményező 
felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 10.788.119,- HUF 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 11.001.216,- HUF 
 
6. rész: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (7300 Komló, Városház 
tér 1.) Energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, 
hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők 7300 
Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 40.103.563,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: Zalai Általános Építési 
Vállalkozó Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 40.227.304,- HUF 
 
 
7. rész: Városi Sportcsarnok (7300 Komló, Eszperantó tér 1.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 35.973.301,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 36.860.781,- HUF 
 



8. rész: KBSK főépület (7300 Komló, Pécsi út 44.) Energia megtakarítást eredményező 
felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 15.705.913,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 17.338.747,- HUF 
 
9. rész: Mecsekjánosi Óvoda (7300 Komló, Iskola u. 39.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 3.163.613,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 4.208.237,- HUF 
 
 
10. rész: Hunyadi utcai Óvoda (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 7.086.990,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP 
Kft. közös ajánlattevők 7300 Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 7.588.506,- HUF 
 
11. rész: Gesztenyési Óvoda (7300 Komló, Rózsa u. 9.) Energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők 7300 
Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 4.417.136,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, 
Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 4.760.153,- HUF 
 
12. rész: Szent Borbála Otthon Liliom és Sallai utcai telephelye (7300 Komló, Liliom u. 9. 
és Sallai u. 32.) Energia megtakarítást eredményező felújítási munkái (nyílászáró csere, 
hőszigetelés) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: GERLE Kft. – VITOÉP Kft. közös ajánlattevők 7300 
Komló, Kossuth L. u. 3. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 34.200.677,- HUF 
 



Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, 
Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 34.950.195,- HUF 
 
13. rész: Az 1-12 részekben szereplő intézmények tekintetében a fűtési rendszer 
racionalizálása (fűtőtestek szerelvényeinek cseréje, nyomáskülönbség és elektronikus 
szabályzók, légtelenítők, tágulási tartályok, keringtető szivattyúk, kazánok és egyéb 
szerelvények beépítése) 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe: NOVOTERM-96. Kft., 1188 Budapest, Címer u. 10. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 17.309.946,- HUF 
 
Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe: RVV Kft., 7300 Komló, 
Alkotmány u. 86. 
Ellenszolgáltatás nettó összege: 21.526.820,- HUF 
 
• Július 28-án megtartott ülésén az „Energiahatékonyság növelése Komló Város 

Önkormányzatának intézményeiben” pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri, illetve 
projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárások értékeléséről, 
melynek során mindkét beszerzési eljárást eredményesnek minősítette.  

 
A bizottság „A KEOP-5.3.0/A pályázati rendszerben benyújtott 
„Energiahatékonyság növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben” 
pályázatoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban kiírt, a 
közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
tekintetében az AMARC Kft-t (7624 Pécs, Petőfi u. 29/1.) hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 

 
A bizottság „A KEOP-5.3.0/A pályázati rendszerben benyújtott 
„Energiahatékonyság növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben” 
pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása” tárgyban kiírt, a 
közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
tekintetében az EXPERTUS Kft-t (7300 Komló, Március 15. u. 6.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
• Augusztus 1-jén tartott ülésén a „Komló 2010. május-júniusi esőzések okozta 

földcsuszamlások helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről, melynek 
során a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, egy ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánította, az eljárás nyerteseként a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló VITOÉP Kft.-t (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 3.) 
hirdette ki. 

 
• Szeptember 8-i ülésén az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról, 
 

• a „Villamos energia beszerzés Komló Város Önkormányzata és intézményei számára” 
tárgyú, a közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás megindításához 
szükséges ajánlati felhívás jóváhagyásáról, 

 



• a „Komló Város Önkormányzat közvilágítás korszerűsítése” tárgyú, hirdetmény 
közzététele nélkül indított általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívás jóváhagyásáról. 

 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
tárgyi közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. Maxi Lighting Kft. (7300 Komló, Tompa M. u. 15.) 
2. E-OS Innovatív Energetikai Zrt. (1011 Budapest, Szilágy Dezső tér 1. 1/6.) 
3. WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Pósa 

L. u. 15.) 
4. Green Public Lighting Zrt. (1221 Budapest, Gyár utca 16.) 

 
A bizottság ugyanakkor határozatában javasolta a képviselő-testületnek és felkérte a 
polgármestert, hogy amennyiben a jövőben ismételten sor kerül lámpatestek cseréjére, 
vagy azt célzó pályázat előkészítésére, úgy a pályázat, vagy a fejlesztés 
előkészítésének együtt kell járnia a jelen fejlesztésből kimaradó lámpatestek tételes 
felülvizsgálatával és a fejlesztés keretében sort kell keríteni a hiányzó lámpatestek 
kihelyezésére is. 
 

• Szeptember 20-i rendkívüli ülésén a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 számú, 
„Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának intézményeiben” 
pályázathoz kapcsolódó, a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt el nem érő 
könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításához 
szükséges ajánlattételi felhívás elfogadásáról, melynek során jóváhagyta, hogy az 
önkormányzat az alábbi könyvvizsgáló cégeket kérje fel ajánlattételre: 
 

1. Czukor Antalné e.v. (7625 Pécs, Böckh János u. 24.) 
2. CLIENS Kft. – Buzás Gábor (7623 Pécs, Rét u. 15.) 
3. MUSITZ Kft. – Musitz László (7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24.) 
4. Ad-Mű Kft. – Orbán Irén (2841 Velence, Tulipán u. 35/b.) 

 
 

• A 34/2011. (IX.6.) PJEB számú határozatát az alábbiak szerint módosította: 
 
„A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a 
tárgyi közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre: 
 

1. Maxi Lighting Kft. (7300 Komló, Tompa M. u. 15.) 
2. E-OS Innovatív Energetikai Zrt. (1011 Budapest, Szilágy Dezső tér 1. 1/6.) 
3. WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Pósa 

L. u. 15.) 
4. Green Public Lighting Zrt. (1221 Budapest, Gyár utca 16.) 
5. ÉTER-1 Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 28. fsz. 3.) 
6. Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (8500 Pápa, Szent I. 

út 9.)” 
 
 
 
 



IV. 
Egyebek 

 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi a társulás 2011. július 7-i üléséről készített 
jegyzőkönyv. 
 

 

II.  Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. szeptember 6-án tartott 
ülésének jegyzőkönyvét tartalmazza az előterjesztés 2. sz. melléklete. 
 

 

III. A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
 

Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a 2011. augusztus havi munkaerő-piaci 
helyzetről. 
 

 

IV. A Komlói Városgazdálkodási Zrt. közgyűlési jegyzőkönyve 
 
Az előterjesztés 4. számú mellékleteként került csatolásra a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 
2011. szeptember 14-i közgyűlésének jegyzőkönyve. 
 
 
V. KEOP-7.1.0/11. – Szennyvízelvezetés és tisztítás előkészítési projekt 
 
A képviselő-testület 2011. július 28-i rendkívüli ülésén adtunk tájékoztatást arról, hogy a 
korábban benyújtott pályázat elbírálása folyamatban van.  

Örömmel számolok be arról, hogy a „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése 
és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0014 azonosító számú 
pályázatot első körben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia 
Központ Nonprofit Kft. elfogadta és 26.605.000,-Ft támogatást ítélt meg az előkészítési 
munkák elvégzéséhez, 85 %-os támogatási intenzitás mellett. 

Az előkészítési fázis során készíthetők el a szükséges tervek, vizsgálatok, tanulmányok, 
közbeszerzési dokumentáció, és engedélyek, melyek fontos mellékletei lesznek a későbbi 
második körös kivitelezésre vonatkozó pályázatnak. 

Az előkészítési szakasz 2012. november 30-ig tart. 
 
 
 
 
 
 



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, az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta 
folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 
 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 
jegyzőkönyvében foglaltakat, 

- a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ülésének jegyzőkönyvében 
foglaltakat, 

- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói 
Kirendeltségének tájékoztatóját az augusztus havi munkaerő-piaci helyzetről, 

- a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. szeptember 14-i közgyűlésének 
jegyzőkönyvében foglaltakat. 

- a KEOP-7.1.0/11. – Szennyvízelvezetés és tisztítás előkészítési projekt pályázattal 
kapcsolatos tájékoztatót. 

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

 

 

Komló, 2011. szeptember 21. 
 
         Polics József 
         Polgármester 



1. 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. július 07-én, csütörtökön 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.) Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása 
   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
    
   2.) Bölcsődei feladat – ellátási szerződés felbontása  

Előadó: Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 

 
3.) Létszámcsökkentési pályázat benyújtása 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
   4.) Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 

        5.) Megállapodás Magyarszék Község önkormányzatával 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 

  6.) Egyebek 
 

A Társulás Területfejlesztési Tanácsa ülése 
 



1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kerékpárút beruházásának 
szerződés módosítása 

   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 Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit, valamint Kádas Miklós környezetvédelmi szakértőt. 
 
A jegyzőkönyv hangszalagon kerül rögzítésre. 
 
Az ülést 10 óra 01 perckor megnyitom. 
 
A meghívót mindenki megkapta, a napirendi pontok ismertek, annak sorrendjében változás 
nincs, megkérdezném van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, kérem 
kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1. napirendi pont: Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi Alapító Okiratának módosítása 
Polics József: Az előző ülésen döntött a Tanács a Bölcsőde átszervezéséről, most az Alapító 
Okiraton kell a változásokat átvezetni. Humánszolgáltató- és Pénzügyi Bizottság tárgyalta 
kérdezem az elnököket, hogy milyen döntést hoztak, támogatják e? 
Pecze Gábor: Igen, támogatjuk. 
Kovács Gyula: Igen, támogatjuk.  
Polics József: Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólási igény? Nincs, akkor 
szavazzunk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza:  
 
32/2011. (VII. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi alapító okirat 
módosításáról szól előterjesztést megvitatta és a következő határozatot hozza. 
 

1.) A Társulás Tanácsa a következő módosításokat, valamint a melléklet szerinti egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja: 

 
a) Az intézmény neve: 
Régi: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi 
Napközi 
Törlés: Családi Napközi 
Új: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 

 
b) Törlés: 



Telephely címe: 
Komló, Damjanich u.25. 
Bölcsőde: 26 férőhely 
Családi napközi: 7 férőhely 
 
c) Az intézmény közfeladata: 
Törlés: 

- családi napközi 
 

d) Szakfeladat szerint: 
Törlés: 
889102  Családi Napközi 

 
e) Férőhely szerint: 
Törlés: 
7300 Komló., Damjanich u.25. 
Bölcsőde: 26 férőhely 
Családi Napközi: 7 férőhely 

 
2.)  A Társulás Tanácsa utasítja a munkaszervezet vezetőjét, hogy az alapító okiraton 
történő módosítások átvezetésről a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága 
felé intézkedjen, valamint a változások Együttműködési Megállapodáson való 
átvezetéséről annak következő módosításakor intézkedjen. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   Varga Zsolt irodavezető 

 
K o m l ó, 2011. július 07. 
        

Polics József 
Elnök 

 
 
 
2. napirendi pont: Bölcsődei feladat – ellátási szerződés felbontása. 
Polics József: Szintén a Bölcsődével kapcsolatos legutóbbi döntés miatt vált szükségessé a 
tavaly kötött megállapodás felmondása. A Baranya Megyei Önkormányzat már jóváhagyta a 
szerződés felmondását. Kérdezem a Humánszolgáltató bizottság véleményét. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Polics József: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs, akkor szavazzunk. 
 
 Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
33/2011. (VII. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Humánszolgáltató Bizottság, valamint az Elnökség véleményének figyelembe vételével 
megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a Baranya Megyei 



Önkormányzat közötti megállapodás megszüntetéséről szóló előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzattal kötött 
feladatellátásról szóló szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást a melléklet 
szerinti tartalommal. 

 
2. A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt a megállapodás aláírására.  

 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 

Varga Zsolt irodavezető 
 
K o m l ó, 2011. július 07. 
        

Polics József 
Elnök 

 
3. napirendi pont: Létszámcsökkentési pályázat benyújtása. 
Polics József: Szintén a Bölcsődéhez kapcsolódik az előterjesztés. A Tanács 8 főt érintő 
létszámcsökkentésről döntött. A pályázat jelen fordulójában 3 fő után kerülhet 
visszaigénylésre a felmerült költség. A későbbi pályázati fordulókban kerül benyújtásra még 
két fő költségének visszaigénylése. Pénzügyi Bizottság véleményét kérdezem. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Polics József: Kérdés, Vélemény, hozzászólás? 
Varga Zsolt: A bizottsági ülésen már elhangzott, hogy a határozati javaslatban szereplő 
táblázat egy oszloppal kiegészítésre kerül, az áprilisi költségvetési előirányzat módosításnak 
megfelelően. A Társulás által foglalkoztatott létszám 104 fő, ez kerül külön oszlopba. A 
január 01-i állapot 99 fő volt, ez 104-re módosult. 
Polics József: Köszönjük. Más kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs, akkor szavazzunk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
34/2011. (VII. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztése, 
valamint a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezésével 
kapcsolatos létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

1) A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, az alábbi táblázatban szereplő 3 főre a 
létszámcsökkentési pályázat II. fordulójában támogatási igény kerüljön benyújtásra, 
2011. július 12. napig. Jelen pályázatban nem szerepeltetett 1 fő igénylésére a III. 
fordulóban, 1 fő igénylésére - pályázatai felhívás esetén – 2012-ben van lehetőség. 

 
 

A létszámcsökkentési pályázat 2011. év II. fordulójában meghatározott intézményi 
létszámleépítések 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeiben  
 



Intézmény 
megnevezé

se 

2011-
januá
r 1. 

nyitól
étszá

m 

Az 
intézménybe

n 
meghatároz
ott létszám 

leépítés 
2011. évre 

vonatkozóan 

A 
pályázat 

II. 
fordulójá

ban 
benyújtás
ra kerül 

A 
pályázatba

n nem 
szerepeltet

hető 
létszám 

(jogosultsá
g hiánya) 

létszám 
bővítés 

2011. évre 
vonatkoz

óan 

Az II. 
fordulót 
követően 
engedélye

zett 
létszám 

A 
Képviselő
-testület 

döntéséne
k száma 

Szilvási 
Bölcsőde 
és Családi 
Napközi 

25 fő 8 fő 3 fő 5 

 

17 fő 

31/2011. 
(VI 01.) 
sz. Tct. 

hat. 
Szociális 

Szolgáltató 
Központ 

38 fő    
 

4 fő 42 fő 
22/2011. 
(IV.01.) 
sz. Tct   

Családsegít
ő és 

Gyermekjól
éti 

Szolgálat 

 26 fő    

 
1 fő 

27 fő 

22/2011. 
(IV.01.) 
sz. Tct  

hat. 

Komlói 
Kistérségi 
Társulás 
összesen 

létszáma: 

99 fő 8 fő 3 fő 5 fő 

 
 

5 fő 96 fő  

 
 
2) A Társulás Tanácsa nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken 

foglalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli – foglalkoztatásra a többcélú kistérségi társulás szervezetén belül a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

 
3) A Társulás Tanácsa nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető 

létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében 
döntött az intézmények létszámcsökkentésről a 2011. évre vonatkozóan. 

 
4) A Társulás Tanácsa utasítja a munkaszervezet vezetőjét, hogy az álláshelyek 

megszűnését követően a létszámok változását a 2011. évi költségvetési határozaton 
vezettesse át. 

 
5) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a létszámcsökkentési pályázat II. 

fordulójában a kifizetésre kerülő dolgozói juttatások visszaigényléséről, valamint – 
pályázat - megjelenése esetén jelen pályázatban nem szereplő 1 fő dolgozó juttatásának 
visszaigényléséről 2012-ben intézkedjen 

 
Határidő:  2011. július 12. 
Felelős: Polics József elnök 
  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 



  Szabó Gabriella intézményvezető 
 
K o m l ó, 2011. július 07. 
        

Polics József 
Elnök 
 

4. napirendi pont: Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása. 
Polics József: A 2000 évi XLIII. törvény 35.§-a, valamint a 126/2003. (VIII.15.) Korm. 
rendelet előírja a települési önkormányzatok részére hulladékgazdálkodási terv készítését. 
Kádas Miklós környezetvédelmi referens elkészítette a Komlói Kistérség 
Hulladékgazdálkodási tervét, mely már korábban megküldésre került a települések részére 
véleményezésre. 
Kérdezem Kádas Miklóst, hogy van-e kiegészítenivalója.  
Kádas Miklós: A Parlament elfogadott egy új környezetvédelmi törvényt, amely élt öt napot. 
E héten módosították újra. Én még nem olvastam, lehet, hogy egy-két pontot át kell dolgozni 
a terven, akkor ezt megteszem a törvényi előírásnak megfelelően.  
Polics József: Köszönöm. Területfejlesztési bizottság tárgyalta, véleményüket kérdezem.  
Lép Péter: Igen, elfogadjuk.  
Polics József: Szeretném a polgármesterek figyelmét felhívni arra, hogy ezt a 
hulladékgazdálkodási tervet minden önkormányzatnak külön-külön jóvá kel hagyni.  
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
35/2011. (VII. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztése, 
valamint a Területfejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011-2015 évekre szóló Hulladékgazdálkodási 
Tervével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Társulás Tanácsa megismerte és elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 2011-2015 évekre szóló Hulladékgazdálkodási Tervét. 

2.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy az elfogadott 
Hulladékgazdálkodási Tervet küldje meg a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. 

3.) A Társulás Tanácsa a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség állásfoglalása beérkezését követően napirendre tűzi a Kistérségi 
Hulladékgazdálkodási Tervet, amennyiben a véleményezést követően indokolt. 
Amennyiben a beérkezett állásfoglalás nem indokolja a Hulladékgazdálkodási Terv 
újra napirendre tűzését, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Tanácsa ezen határozatával elfogadottnak tekinti azt. 

4.) A Társulás Tanácsa felkéri a települési önkormányzatok polgármestereit, hogy 
képviselő-testületeikkel tárgyaltassák meg a Kistérségi Hulladékgazdálkodási Tervet, 
majd az erről szóló határozati kivonatokat a Kistérségi Iroda részére küldjék meg 

 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 

Varga Zsolt irodavezető 
 
K o m l ó, 2011. július 07. 



        
Polics József 
Elnök 

5. napirendi pont: Megállapodás Magyarszék Község önkormányzatával. 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 5/2011. (II. 08.) sz. 
Tct. Határozatának 22. pontja kimondja: „A Kökönyösi Oktatási Központ Intézményfenntartó 
Társulásban Társulási megállapodás alapján a fenntartó önkormányzatok – Magyarszék – 
külön megállapodás alapján 2011. költségvetési évben 5 780.000.- Ft normatíva kiutalásban 
részesül. Most az erről szóló megállapodás került a Társulás Tanácsa elé. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, kérdezem a véleményüket.  
Kovács Gyula: Támogatjuk. 
Polics József: Köszönjük szépen. Van e hozzászólási igény? Nincs, akkor szavazzunk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
36/2011. (VII. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztése, 
valamint a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Magyarszék Község 
Önkormányzatával kötendő megállapodást és az alábbi határozatot hozza: 

1) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a mellékelt 
megállapodást elfogadja. 

2) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri Magyarszék és 
Magyarhertelend Község Önkormányzatait, hogy a megállapodásnak megfelelően a 
bejáró gyerekek szállításával kapcsolatosan tételes költségkimutatás alapján 
számoljanak el egymással. 

3) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa utasítja a kistérségi 
iroda vezetőjét a megállapodás aláírásának előkészítésére 

4) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt a 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   Kárpáti Jenő Polgármester 
   Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
 
K o m l ó, 2011. július 07. 
        

Polics József 
Elnök 

Polics József: A társulási Tanács ülést bezárom, és egyben megnyitom a Területfejlesztési 
Tanács ülését.  

A Társulás Területfejlesztési Tanácsa ülése 
 

2.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kerékpárút beruházásának 
szerződés módosítása 

   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 



 
2.) Egyebek 

 
1. napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

kerékpárút beruházásának szerződés módosítása. 
Polics József: Az építési engedélyek szükséges módosítása, a téli hónapok csapadékos 
időjárása, valamint a fővállalkozó és az alvállalkozó közötti elszámolási vita miatt az 
módosított szerződésben szereplő határidő nem tartható. Az érintett önkormányzatok 
megállapodtak a kivitelezővel a határidő módosításáról. Az előterjesztést a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököket a Bizottságok véleményéről.  
Kovács Gyula: Támogatjuk. 
Lép Péter: Támogatjuk. 
Polics József: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs, akkor szavazzunk. 
 
Szavazás: A Területfejlesztési  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
04/2011. (VII. 07.) 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 kerékpárút kivitelezési szerződésének módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a kerékpárút kivitelezési határideje 2011. 
augusztus 27. napjára módosuljon. A teljesítés határidejébe beletartozik a műszaki – 
átadás átvételi eljárás. A műszaki átadás – átvétel megkezdésének napja 2011. 
augusztus 01. 

2. A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt a módosított vállalkozói szerződés, valamint a 
módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

3. A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökségnél járjon el a szerződéshosszabbítás ügyében. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
   Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
  
K o m l ó, 2011. július 07. 
        

Polics József 
Elnök 

 
Egyebek: Megadom a szót a munkaszervezet vezetőjének, aki egy nyertes TÁMOP 
pályázatról ad tájékoztatást. 
Varga Zsolt: Örömmel tájékoztatom a Társulás Tanácsát, hogy a TÁMOP 5.2.5 pályázaton 
sikeresen szerepelt, és közel 50 millió forintot nyert a Társulás a pályázaton. A szakmai 
megvalósítója a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Ennek keretében 53 gyermek és 20 
család bevonása történik a pályázatba. 4 helyszínen fog megvalósulni, Magyarszék, Szászvár, 
Hosszúhetény és Komló településeken. Szabadidős, prevenciós, valamint közösségi 
programokat tartalmaz a pályázat. Elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek kerülnek 
bevonásba a két éves programba, melynek a 6-18 éves korosztály lesz a haszonélvezője.   



Polics József: Köszönjük. Van-e ehhez kérdés? Nincs. Egyebekben más kérdés?  
Bék János: Ebben a témában utoljára szeretnék szólni. Az ISPA projektről lenne szó. 
Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy az átadás, átvétel, és az elszámolás megtörtént. Pecze Gábor 
polgármester úrral kétszer voltunk az ülésükön, feltettük a kérdéseket, de a mai napig nem 
kaptunk választ, pedig beadtam írásban is. Annak idején Páva Zoltán és Notheisz József 
képviselt bennünket. Én több alkalommal is felszólaltam ez ügyben, de a polgármesterek is 
elmondhatják, mindig le lettem szólva, hogy ezzel nem kell foglalkozni, minden rendben lesz. 
A probléma, hogy folyamatosan küldik a papírokat, hogy fizessem be az adott számlákat. A 
projektnek olyan komoly részei voltak, amelyet illet volna megbeszélni, de ebben ők 
döntöttek. Nekünk érvényes szerződésünk volt a Biokommal, amit fel kellett bontani az ISPA 
program miatt. A nyolcadik alvállalkozó, miután befejezte a munkálatokat odaadta a 
dokumentumot, hogy írjam alá, amelyben az is benne van, hogy az ISPA projekt szerint 
három év garancia után nekünk tulajdonosoknak kell monitoringozni, és rá két évre még egy 
fedő rekultiválást kell végezni. Bent voltunk kétszer a Környezetvédelmi Hivatalnál, azért 
érdemes volt elmenni, hogy lássuk, milyen jólét van ott, minden márvány. Én azóta sem 
fizettem be a számlákat, és nem írtam alá semmit. Hogy megy itt az elszámolás, nem tudom. 
Azóta is fenyegetnek levélben, mi lesz, ha nem fizetem be. Még egy észrevétel, hogy 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy a szelektív gyűjtőket lecserélik zsákokra. Én ezt nem értem. 
A lakókat meg kell tanítani a szelektív hulladékgyűjtésre.  
Polics József: Köszönjük. Én három témát írtam fel az egyebekbe, az egyik, hogy volt egy 
M9-es Társulási ülés Szekszárdon, ami néhányunkat érint, de a teljes térségben meghatározó 
szereppel bír. Én már a választások óta igen intenzíven foglalkozok ezzel a kérdéssel. Három 
alternatíva van még a déli szakaszban, az egyik Tófű magasságában menne Dombóvár 
irányában, ez a C2 változat, az M9-es weblapján minden adat megtekinthető. 
Környezetvédelmi szempontból ez a legrosszabb változat, pénzügyileg, gazdaságilag már 
nem. Elindul egy nagyobb lobbi tevékenység, de a jelenlegi program szerint 2025 a teljes 
szakasznak a megvalósítása, amelyben 2018-2020-ra, ez messzinek tűnik, de én úgy 
gondolom, hogy útépítésben, amely kétszer két sávos út lenne, nem hosszú. Úgy gondolom, 
most beindultak a dolgok és ez fel fog erősödni. Még az A változatnál is Mágocs, Bikal 
vonalában leszünk érintve, de mi természetesen a legdélebbi változaton dolgozunk és azzal, 
hogy Komló bekötéssel az M9-el, mert ez jelenleg a programban nincs benne. Megpróbálunk 
ennek érdekében lobbizni. A másik dolog a Dél-Balaton Sió Völgye, most én itt körbenézve 
csak azt tudom mondani, hogy ti elvileg benne voltatok, én nem. Az egyéb más dolgom 
mellett ezzel is foglalkoznom kell. Szerintem már elmondtam az egyik Társulási ülésen, hogy 
november 04-én vagy 5-én, ha akartam, ha nem alá kellett írnom egy papírt. Október 31-én a 
beruházást le kellett műszakilag zárni. Éppen tegnap volt egy belső egyeztetés ez ügyben, 
mert eddig amelyek voltak az üléseken csak én szavaztam nemmel, és úgy gondolták jó lesz 
ha Siófokkal és Moháccsal leültetnek egy asztalhoz. Hát nem tudtunk megegyezni 
alapkérdésekben, műszaki és pénzügyi kérdésekben sem. A kivitelezésre nem tudok jelzőket 
találni, trehány munka volt, az egész beruházás csúszott. Most kaptam egy 51 oldalas 
jelentést, amit nem szeretnék egyenlőre nyilvánosságra hozni, mert olyan dolgok vannak 
benne, mint pl: visszafizetési kötelezettség. Ilyen gátlástalan beruházást én még nem láttam 
pl: senki nem tudja nekem megmutatni, hogy Szalatnakra hány szelektív hulladékgyűjtő 
került.   Nem tudnak mutatni Szászvár vagy Komló vonatkozásában egy olyan kiviteli tervet a 
hulladékudvarról, amit ellenőrizni kellett volna. Azt el tudták intézni, hogy másfél milliárdos 
pótmunka legyen., vagy több száz milliárdos szerződésmódosítást. A végét nem látom. Az 
összefoglalóban az összest szöveget kiemelőztem, mert mind hibákra, hiányosságokra hívja 
fel a figyelmet 2022-től napjainkig. Tegnap odahoztak két teherautónyi anyagot, azt 
gondolják, hogy én most bele fogok mászni. Egyet szeretnék elkerülni, hogy ez senkinek ne 
jelentsen többletköltséget, le tudjuk zárni a beruházást. Egyre kérek minden település vezetőt, 



akinek egy kicsi hulladéksziget kialakítására is sor került, annak a műszaki problémáit a legrövidebb 
idő alatt küldje el nekem. Én még nem írtam alá semmit az említett egy dokumentum kivételével. 
Holnap 13 órára is jönnek hozzám, és minden településtől kérem, azt a hiány listát, ami az ő 
települését hátrányosan érinti, küldje el nekem. Ez legyen eszköz, építmény, berendezés vagy bármi. 
2006 óta itt álltak a berendezések a VGRT telephelyén. Ha most el szeretnél indítani egy gépet, annak 
tönkre ment már az égszíja, egy csomó berendezés üzemképtelen. 2006-ban Notheisz úr átvette őket, 
de azóta lejárt a szavatosság, lejárt a garancia, lejárt minden. Pénzt kell beletenni, hogy el tudd 
indítani, de természetesen a beruházás az utolsó forintig fel lett használva, és ki lettek fizetve a 
számlák. Én is megkaptam a rekultivációra vonatkozó környezetvédelmi határozatot, ami 
önkormányzatnak szól, ami egy vagy két lépcsős. A kétlépcsősnél, ha a süllyedés 30 cm- nél nagyobb, 
három év múlva újra kell rekultiválni az egész területet. Ez ügyben volt egy telefonos, holnap lesz egy 
személyes egyeztetés. Én kérem tőlük papíron, hogy az a cég fogja megcsinálni, aki közben három 
évig monitoringozott. Nem szeretném, ha még három év múlva bele kellene raknunk százezreket vagy 
esetleg milliókat.  Én rajta vagyok az ügyön, de ez egy káosz. Ha elolvasok egy anyagot azt még 
értem, de a következő meg annak az ellentéte. A szászvárit és a komlóit át kellene adni tulajdonba, 
mert jelenleg 404 település közös tulajdona. Nem kívánok veszekedni a településekkel, ez itt kellene, 
hogy legyen a mi tulajdonunkban. Egy kis türelmet kérek ebben a kérdésben.  
Önhiki ügyben azt tudom mondani, hogy azt nem tudom felvállalni, hogy a jegyzők és a hivatalok 
helyett dolgozzak. Vannak jogszabályok, amelyek figyelésére megvan a kijelölt személy, de azt 
tudom, hogy a költségvetésnél, ami az önkormányzatokra vonatkozik, a normatíva és a pályázatok, azt 
elolvastam. Arra vonatkozóan volt egy csomó módosítás is, és mind abba az irányba mutattak, hogy az 
önkormányzatoknak bővítsék a lehetőségét, hogy benyújthassák a pályázatokat. Nem véletlenül lett 31 
milliárd az összeg az előtte lévő pár milliárdhoz képest. Komló is benyújtotta a pályázatát, de nem fért 
bele, a választókerületből volt több település, aki benyújtotta és kapott is valamennyi támogatást. 
Biztos, hogy nem elegek a támogatások, de én bíztatok mindenkit, hogy adja be a pályázatát. A 
jelenlegi szabályozás szerint szeptember 30-a a következő benyújtási határidő. Egyenlőre annyit 
mondok, hogy hétfőn még szavazni fogunk és nekem is van módosító indítványom. Hétfőn még 
szavazás lesz a következő forduló előkészítése érdekében. Csak azon tudok segíteni, aki eljutatja 
hozzám az anyagát. Én nem kérem a teljes pályázatot, csak pl.: három sort, hogy milyen témában 
milyen pályázat került benyújtásra. Én ennyit szerettem volna elmondani, van-e még valakinek 
hozzászólása?  
Bék János: Említeted a szállító járműveket. Ezek nagy járművek, ha járdára rámegy összetörik. Senki 
nem gondolt arra, hogy ezek az autók nem minden útra alkalmasak.  
Polics József: Polgármester úr ki kell, hogy javítsalak, mert van több típusú jármű. A legnagyobb, 
amely az átrakónál átveszi a kicsiktől, összezúzza és viszi Cikóra. A gyűjtő járműveknél több típus 
van. Te korlátozhatod a saját utadon, súlykorlátozást állapíthatsz meg. Én arra kérlek, ha ilyen van 
egyeztessél. Komlón is sok szűk utca van, ahova ezek a járművek be sem tudnak menni, oda a kicsik 
járnak.  
Kérem, hogy jövő hétre legyen itt a hiány lista (Dél-Balaton Sió-Völgye), amit ti hiánynak gondoltok. 
Van-e még valakinek hozzászólása? 
Kiss Béláné: Én szeretném megkérni az önkormányzatokat - a napokban kiküldtük a tartozásokról a 
levelet -, hogy július végéig szíveskedjenek rendezni. Köszönöm. 
Polics József: Van-e még valakinek hozzászólása? Nincs. Akkor 10 óra 35 perckor bezárom az ülést. 
Mindenkinek szép napot, nyarat kívánok. 
 

k.m.f. 
 
 
 
Hohn Krisztina       Polics József 
Polgármester                                                                                                Elnök 
 
 
Bede-Nyitrai Roberta 
Jegyzőkönyvvezető 



2. sz. melléklet 
 

 
KÖKÖNYÖSI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

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

 
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 2011. szeptember 
6.-án tartott ülésén a Polgármesteri Hivatal I. emeleti könyvtártermében 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 

1.) Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola nevelési-pedagógiai programjának 
módosítása 
Előadó: Polics József elnök 
Meghívott Dr. Hoppa József 

2.) Egyebek 
 
Polics József: Köszöntöm a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 
tagönkormányzatai polgármestereit az ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, 
jelen van 6 települési polgármester, az ülést megnyitom 11 óra 2 perckor. A jegyzőkönyv 
írásban kerül rögzítésre, hitelesítésére felkérem Kárpáti Jenő magyarszéki polgármester urat. 
 
Megkérdezem, hogy a mai ülés napirendi pontjával kapcsolatban van-e kérdés, vagy 
hozzászólás. Elfogadhatónak tartják a napirendi pontot és nincs más kiegészítés, kérem 
kézfelemeléssel szavazzanak. 
 

Szavazás: 6 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat 
 

1.) Napirendi pont: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola nevelési-pedagógiai 
programjának módosítása 

 
Kötelezettségének tesz eleget a társulás tanácsa, ha nincs kérdés, kérem, hogy szavazzanak. 
 

Szavazás: 6 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozzák: 
 
15/2011. (IX. 6.) Tt. határozat 
A Társulási Tanács az elnök előterjesztésében megtárgyalta a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola nevelési-pedagógiai programjának módosításáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 



 
A Társulás Tanácsa jóváhagyja a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola nevelési-
pedagógiai programját a 2011/2012-es tanévtől, és felhatalmazza a Társulás elnökét a 
programot jóváhagyó nyilatkozat aláírására. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polics József elnök 
    Dr. Hoppa József főigazgató 
 

 
 
Az ülést bezárom 11óra 5 perckor további jó munkát kívánok. 
 
 
 
 
Kárpáti Jenő      Polics József 
Polgármester      Elnök 
 
 
 
 
Kiss Józsefné 
Bizottsági titkár 



 3. sz. melléklet 

 
 
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 5112 fő, aránya 19,0%.  
 

  2011. május 2011. június 2011. július 2011. augusztus 

 
Komló város 2118 19,60% 2194 20,30% 2273 21,00% 2221 20,60% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

5305 19,80% 5125 19,10% 5191 19,30% 5112 19,00% 

 
Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

 
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2221 fő (-52 fő az előző hónaphoz képest), aránya 20,6% 
• Tartósan regisztrált: 642 fő (-38 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 526 fő (+52 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 15 fő 
• Bérpótló juttatás: 845 fő (-88 fő) 
• 25 év alatti: 322 fő  
• 50 év feletti: 509 fő (-8 fő) 
• Legfeljebb 8 általános iskolát végzett: 832 fő (-29 fő) 
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A közfoglalkoztatás mutatói 2011-ben a következők voltak Komló városában augusztus 
hónapig. 
 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatásban 872 főre vállaltunk elkötelezettséget 128 millió forint 
bér és közvetlen költséggel.  
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban az érintett létszám 67 fő 47 millió forintos 
költséggel. 
„Értékteremtő” közfoglalkozatásban Komló 1 fővel és 400 ezer forinttal érintett. 
 
Azaz mindösszesen 940 fő juthatott munkához a közfoglalkoztatás keretein belül 175,4 
millió Ft költséggel, ami 186.595,- Ft/fő átlagnak felel meg. 
 
Képzés: Kirendeltségünk egy helyi tanfolyamot indít, várhatóan meg szeptember hónapban 
gyakorló ápoló szakmában.  Tanfolyamra várjuk a jelentkezőket! 
 
Támogatások: változatlanul nyitva áll a lehetőség azon vállalkozásoknak, akik 
létszámbővítést terveznek, természetesen a támogatások feltételeként meghatározott 
jogszabályi feltételek megléte mellett, és a megjelölt célcsoportoknak. 
Így például a járulék átvállalás támogatása, START programok, továbbá korlátozottan a 
TÁMOP 112 program keretén belül adható bér és bérköltség támogatások. 
 
Komló, 2011. 09. 12. 

Tisztelettel: Götzerné Páva Mária  kirendeltségvezető 



4. sz. melléklet 
Jegyzőkönyv 

 
amely a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. szeptember 14. napján 12.00-kor 

megtartott Közgyűlésén készült. 
 
 
Helyszín: 7300 Komló, Bem J. utca 24. I. em. Tárgyaló 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven aláírók 
Napirendi pontok:  

1.) Beszámoló a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 
2011. I. félév eredményének időarányos összevetése a 2011. év tervezett 
eredményével. 

2.) Vezető tisztségviselő 2011. I. félévi premizálása 
3.) Tájékoztató a Dél-balatoni és Sió-völgyi program jelenlegi helyzetéről 
4.) Egyebek 

 
Bíró Péter: Köszöntöm a megjelenteket.  Megállapítom, hogy a Közgyűlés összehívása 
szabályosan történt, a jelenlévő részvényesek 118000 szavazatot képviselnek, a Közgyűlés 
határozatképes. 
 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendet, egyúttal Bíró Pétert levezető 
elnöknek,  dr. Haraszti Katalint jegyzőkönyvvezetőnek és Polics Józsefet jegyzőkönyv 

hitelesítőnek egyhangúlag  megválasztja.  
 
 
Polics József: Bejelentem, hogy a Komlói-Fűtőerőmű Zrt. igazgtóság elnöke Mayerhoff 
Attila elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a Közgyűlésen. A Komlói-Fűtőerőmű Zrt.-t 
meghatalmazás alapján képviselem. 
 
1. Napirendi pont: Beszámoló a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról a 2011. I. félév eredményének időarányos összevetése a 2011. év tervezett 
eredményével. 
 
Folkner Károly cégvezető: Köszöntöm a megjelenteket.  
Az elmúlt hónapokban két célkitűzés irányában haladt a cégvezetés; egyfelől a 
kiadáscsökkentés, másfelől a bevétel növelése, ezen belül pedig a kintlevőségek csökkentése 
irányában. 
A kiadáscsökkentés érdekében új, saját üzemanyag kút létesítésére kötöttem szerződést. A 
fejlesztés érdekében bevonásra kerül a 2011-2012. évi innovációs keret. A szerződés olyan 
pénzügyi garanciát tartalmaz, amelynek értelmében szerződő partnerünk vállalja a költségeket 
abban az esetben, ha bármely hatóság (pl. NAV) kifogásolja a beruházást vagy működtetést. 
A beruházás megvalósításába bevonnánk a Komló-Víz Kft.-t is, így a kútról a társaság is 
vételezhet majd üzemanyagot. A saját kút létesítésével kb. nettó 25,- Ft/l megtakarítás érhető 
el. A két cég együttesen kb. 70e liter üzemanyagot használ fel évente, amelyből társaságunk 
felhasználása egy kicsivel több, mint a Komló-Víz Kft-é.  
Felkértem a könyvvizsgálót, hogy járja körbe a témát, és amennyiben bármi buktató lehet az 
ügyben, egyedül valósítjuk meg a kútfejlesztést külsős partner bevonása nélkül. 
 



A kiküldött táblázatból jól látszik, hogy kb. 13%-kal nőtt a nettó árbevétel, amely részben 
annak köszönhető, hogy a kintlevőségek behajtása érdekében felvettem a kapcsolatot jegyző 
úrral és az Adóirodával. Az együttműködés nagyon jó, és ez megmutatkozik 
eredményességben is. 
A FEB iménti ülésén felkértem a Polgármester Urat, hogy az önkormányzat vizsgálja meg 
annak a lehetőségét, visszaállítható-e az társasházak felé történő számlázás rendszere. Úgy 
gondolom, hogy a kintlevőségek hatékonyabban behajthatóak lennének, ha pl. a társasház 
számlájáról leemelhető lenne a tartozás. 
 
Genczler István: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság megtárgyalta és elfogadta 
a beszámolót.  
 
Horváth Anna: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy FEB is megtárgyalta és elfogadta 
beszámolót. 
 
Bíró Péter: Köszönöm. Egyéb észrevétel van-e a napirendi ponthoz? Nincs.  
 
Az 1. napirendi pont megtárgyalását követően a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. I. 
félévi gazdálkodásáról  és a 2011. I. félév eredményének időarányos összevetése a 2011. 

év tervezett eredményével című tájékoztatót a Közgyűlés  egyhangúlag elfogadta. 
 
 
2. napirendi pont: Vezető tisztségviselő 2011. I. félévi premizálása 
 
Bíró Péter: Mindenki kézhez kapta a napirendi ponthoz tartozó cégvezetői beszámolót. 
Felkérem az igazgatóság és a felügyelő bizottság elnökét, hogy tájékoztassák a Közgyűlést a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Genczler István: Az igazgatóság megtárgyalta beszámolót és a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Horváth Anna: A felügyelő bizottság is megtárgyalta a cégvezető beszámolóját. Javasoljuk, 
hogy a Közgyűlés fogadja el. 
 
Bíró Péter: Van-e kérdés, hozzászólás, észrevétel? Nincs. Kérem, szavazzunk! 
 

11/2011. (09.14.) sz. közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés a cégvezető 2011. év I. félévi prémiumfeltételeinek teljesítéséről szóló 

beszámolóját egyhangúlag elfogadja, Folkner Károly cégvezető részére a tárgyi 
időszakra vonatkozó prémium kifizetéséhez hozzájárul. 

 
3. napirendi pont:  Tájékoztató a Dél-balatoni és Sió-völgyi program jelenlegi helyzetéről 
 
Folkner Károly: A Dél-balaton és Sió-völcsi program beruházásai Komlót három 
létesítmény vonatkozásában érintik; a hulladékudvar, a komposztáló és a hulladékátrakó.  Bár 
a beruházás befejeződött, az átvétel során jegyzőkönyvezett pótmunkák egy része még nem 
készült el. Ilyen pl. az, hogy a hulladékátrakó zúzott köves leszórása nem megfelelő, ezért az 
átvétel előtt elvégeztetjük az udvar szilárd burkolását. Egy 5 x 25 méteres betoncsík már 
elkészült és ígéretet kaptunk egy 7,5 x 20-25 méteres rész bazaltos térburkolásának 



befejezésére legkésőbb október 27-ig annak érdekében, hogy működőképes állapotba kerüljön 
az átrakó. A cikói szállítást csak ezt követően tudjuk centralizálni. 
 
Bíró Péter: Van-e a napirendi ponthoz észrevétel, hozzászólás, kérdés? Nincs.  
 

A 3. napirendi pont megtárgyalását követően a Dél-balatoni és Sió-völgyi program 
jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta. 

 
 
 
4. napirendi pont: Egyebek 
 
Folkner Károly: Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a társaság működési költségeinek 
csökkentése érdekében megvizsgálom a társaság kiadásait, különösen a működéssel 
összefüggő költségeket, illetve megvizsgálom az esetleges átszervezés lehetőségeit. Szükség 
esetén személyi változások, indokolt esetben pedig személyi következmények várhatóak. A 
vizsgálódás eredményéről tájékoztatom a T. Közgyűlést. 
 
Bíró Péter: A hulladékgazdálkodási koncepció szerint a hulladékszállítási díj központi 
hatósági ármegállapítás körébe fog tartozni. A hulladékgazdálkodási törvény tervezete szerint 
2013. végével megszűnnek az olyan közszolgáltatási szerződések, amelyek nem többségi 
önkormányzati vagy nem állami tulajdonú cégekkel köttettek. Mennyire biztos, hogy az 
Országgyűlés ebben a formában fogadja el a tervezetet? 
 
Polics József: Nem biztos, még az utolsó pillanatban is érkezhetnek módosító indítványok. 
Nyitott vagyok szabályozási javaslatokra, várom a szakma véleményét. Ha szükséges, 
egyeztetést is folytathatunk a javaslatokról, véleményekről. 
 
Bíró Péter: Köszönöm. 
Van-e a napirendi ponttal kapcsolatos bejelentés, kérdés, hozzászólás?  Nincs. Az ülést 
berekesztem. Köszönöm a részvételt! 
 
 

Kmf. 
 
 
 

……………………………….    …………………………………… 
       Bíró Péter                                    Polics József  

levezető elnök                       jkv. hitelesítő 
 
 
 

…………………………………. 
dr. Haraszti Katalin 

jkv. vezető 
 
 
 
 



BESZÁMOLÓ 
 

a polgármester úr 2011. június 24- szeptember 22-e között végzett munkájáról 
 
 

- A szociális otthonok átszervezésével kapcsolatban több fordulós 
egyeztetést folytattam. 

 
- A Damjanich Utcai Bölcsőde megszüntetéséről egyeztettem a szülőkkel.  

 
- A kórház rentábilis üzemeltetéséhez szükséges struktúra kialakításáról 

első körben szakértőkkel, a későbbiek során az üzemeltető cég 
képviselőjével együtt egyeztettünk.  

 
- Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági vezetőkkel találkoztam. 

 
- Budapesten a Vagyonkezelőnél egyeztettem a Pannon Volán ZRT. helyi 

tömegközlekedés üzemeltetéséről.  
 

- Főkefe Kft. és a Kézmű Kft. képviselőivel egyeztettem komlói 
foglalkoztatási lehetőségekről.  

 
- Tállai András államtitkár úrral egyeztettem az ÖNHIKI-s pályázati 

lehetőségről és az egyeztetés után az Országgyűlésnek egy módosító 
indítványt nyújtottam be, mely elfogadásra is került. Ennek köszönhetően 
Komló Város Önkormányzata is ÖNHIKI-s pályázatot nyújthat be.  

 
- Az UNICREDIT Bankkal aláírtuk a rulírozó hitelszerződést. 

 
- Sportvezetőkkel tárgyaltam a társasági adóból való látványsportok 

támogatásáról. 
 

- Energetikai témájú befektetőkkel tárgyaltam. 
 

- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TÁMOP-5.2.5. számú 
pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződést írtam alá. 

 
- A Pannon Volán ZRT. vezetőivel egyeztettem a helyi tömegközlekedés 

struktúraváltását megalapozó vizsgálatokról. 
 

- Autóiparhoz kapcsolódó befektetővel tárgyaltam. Az egyeztetés 
eredményeként a szóba jövő komlói vállalkozókat tájékoztattam. 

 



- Részt vettem a térségi kerékpár út átadásán.  
 

- Pályázatíró cégekkel egyeztettem.  
 

- Az Új Dunántúli Napló főszerkesztőjével tárgyaltam a későbbi 
együttműködési lehetőségekről.  

 
- Dr. Kövér László házelnök úrral találkoztam Mohácson, és aktuálpolitikai 

kérdéseket egyeztettünk. 
 

- Részt vettem a Komlói Napok rendezvénysorozatán. 
 

- A Városi Diákfórumon folytattam párbeszédet a diákok és pedagógusok 
képviselőivel. 

 
- László Gyulával, a TESCO Global Kft. ügyvezető igazgatójával 

találkoztam és az együttműködési lehetőségekről tárgyaltunk.  
 

- A BO-GA Kft. ügyvezetőjével komlói befektetési lehetőségről 
egyeztettünk.  

 
- Dr. Bencsik János államtitkár úrral közösen Budapesten vettünk részt a 

„Tisztaszén technológiákról”szóló konferencián. 
 

- Komlói cégek vezetőivel találkoztam és aktuális pályázati, támogatási 
lehetőségekről cseréltünk információkat.  

 
 
Komló, 2011. szeptember 22. 
 
 
        Polics József sk. 
          polgármester 



Beszámoló 
az alpolgármester úr 2011. június 24- szeptember 22-e között végzett 

munkájáról 
 

 
- Többször vettem részt bejárásokon képviselői munkám mivoltából. 
- A szociális otthonok átszervezésével kapcsolatban több fordulós 

egyeztetést folytattam. 
- Részt vettem a Szenior tájfutó VB szervezési munkáinak előkészítésében, 

lebonyolításában. 
- Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági vezetőkkel találkoztam. 
- Több külföldi delegációt is fogadtam. 
- A köztisztviselői napon részt vettem. 
- Főkefe Kft. és a Kézmű Kft. képviselőivel egyeztettem komlói 

foglalkoztatási lehetőségekről. 
- Több konferencián vettem részt a társasági adó változásával 

kapcsolatosan. 
- Képviseltem a várost a Neckartenzlingen-i falunapon. 
- Részt vettem a Sport-kerekasztal ülésén. 
- Több alkalommal egyeztetünk TDM ügyben. 
- Több vállalkozással is egyeztettünk munkahelyteremtési rendeletünk 

kapcsán a pályázati lehetőségekről. 
- Augszutus 20-i Szent István napi ünnepségen és családi napon. 
- Komlói napok rendezvénysorozatán vettem részt. 
- Szentlőrincen képviseltem a várost a „Lobby Partyn”. 
- Siófokon részt vettem a Dél-balatoni és Sióvölgyi Hulladékkezelési 

Konzorcium Tanácsának ülésen. 
- A BO-GA Kft. ügyvezetőjével komlói befektetési lehetőségről 

egyeztettünk. 
- Folytattuk a párbeszédet Komló legnagyobb vállalkozóival.  
- A KBSK elnökségi ülésén vettem részt. 

 
 
 
Komló, 2011. szeptember 22. 
 
 
 
        Kupás Tamás Levente sk. 
          alpolgármester 
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