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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 95/2011. (V.26.) számú határozat alapján a polgármester a Pannon Szakképzés Szervezési 
Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását aláírta. 
 
A 119/2011. (VI.23.), a 140/2011. (VII.28.) és a 158/2011. (IX.6.) számú határozatok alapján 
a szociális feladatellátás átszervezéséhez kapcsolódóan a Komló, Pécsi út 42. szám alatti 
ingatlan adás-vétele, valamint a tulajdonosváltozás földhivatali bejegyzése megtörtént, az 
ingatlanszerzéshez kapcsolódó fordított ÁFA fizetése november 20-án esedékes. Az ellátandó 
feladatokhoz kapcsolódó és az időskorúakat illető, illetve az általuk felhalmozási céllal 
befizetett pénzeszközök átadása megtörtént, a feladatellátásról, valamint a feladat ellátásához 
szükséges ingatlan használatba adásáról szóló megállapodás aláírásra került, a tárgyi eszközök 
bérletére vonatkozó bérleti szerződést a Komlói Szociális Nonprofit Kft. és a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Kft. megkötötte. A 119/2011. (VI.23.) számú határozat 5. pontjában foglalt 
fizetési kötelezettséget meghaladó kifizetési kötelezettségek átütemezése megtörtént. A 
polgármester a határozatokban foglalt kötelezettségek végrehajtására vonatkozó, valamint az 
ügyvezető megválasztásáról szóló alapítói határozatokat kibocsátotta. 
 
A 161/2011. (IX.20.) számú határozat alapján a polgármester a Folyószámla-Hitelkeret 
Szerződést aláírta. A határozat 3-4 pontjának tekintetében az előterjesztés készítésének 
időpontjáig előrelépés nem történt. 
 
A 163/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 162/2011. (IX.20.) számú határozat alapján a polgármester a létszámcsökkentési pályázat 
III. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedett. 
 
A 166/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a polgármester a Komlói Egészségcentrum 
Nonprofit Kft-t a képviselő-testület döntéséről tájékoztatta, a társasági szerződés módosítása 
előkészítés alatt van. 
 
A 167/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a polgármester a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról a Komlói Fűtőerőmű Zrt-t tájékoztatta. 
 
A 176/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a „Bursa Hungarica” 2012. 
évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz kapcsolódóan az „A” és „B” típusú pályázati felhívás 
megjelentetéséről az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően intézkedett. 
 



A 177/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Magyar Államkincstár 
Baranya Megyei Igazgatósága felé a változásokat jelentette, azok átvezetéséről intézkedett. 
 
A 182/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a polgármester a naprakész digitális alaptérkép 
megrendeléséről szóló szerződést aláírta. 
 
 
 

II. 
A bizottságok 2011. szeptember 26-a óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
Zárt ülést tartott szeptember 26-án a bizottság, melyen elsőként a lakáscélú támogatás 
odaítélése ügyében foglalt állást a bizottság, majd önkormányzati lakások bérbeadása, 
szociális kölcsön megállapítása, valamint szemétszállítási díjkedvezmények odaítélése 
ügyében döntöttek. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén szeptember 26-án ülésezett a bizottság, melyen elsőként a hulladékgazdálkodási terv 
elfogadásáról, majd az Ipari park útfejlesztésének előkészítése, a Komlói Köztemető 
üzemeltetése, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 
módosítása kérdésében foglaltak állást, majd a volt Nagy László Gimnázium épületének 
bérleti díját határozták meg. Ezt követően ugyanezen épület hasznosításának, az 
önkormányzati alapítású (köz)alapítványok könyvelési költségei átvállalásának, a Gorkij u. 1. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításának kérdését, továbbá Schillinger 
Emil és felesége belterületbe vonási kérelmét tárgyalták. Döntött a bizottság határtetői kiskert 
értékesítése, Kalamár József területvásárlási kérelme, a Flóra utcai lakótelkek értékesítése, a 
vásárcsarnokban lévő üzlethelyiség bérbeadása, valamint egy Majális téri ingatlan értékesítése 
ügyében. 
Az Egyebek napirendi pont keretében a bizottság elnöke méltatta a RATI Kft.-nek a 
közlekedési park felújítása során végzett munkáját. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
Szeptember 27-i ülésén a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, az 
intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban című (TIOP-1.1.1-11/1.) 
pályázatról, a családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című 
(TÁMOP-5.5.1.B-11/2) pályázatról, a Komlói Napok rendezvényeiről szóló beszámoló 
elfogadásáról, továbbá a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás I. félévi 
beszámolójáról tárgyalt a bizottság. Napirenden szerepelt még a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés, a 
Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás és a hozzá 
kapcsolódó önkormányzati rendelettervezet is. Döntött a bizottság a maximális osztálylétszám 
túllépésének engedélyezéséről, valamint állást foglalt a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának módosításáról. 
Az egyebek napirendi pont alatt a kórusfesztivál megrendezése merült fel kérdésként, 
valamint a bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az ifjúsági őrjárat jelenlegi helyzetéről. 



 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Szintén szeptember 27-én tartotta ülését a bizottság, melyen az Ipari park útfejlesztésének 
előkészítése, a volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása, a Komlói Köztemető 
fejlesztése, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 
módosítása, továbbá a hulladékgazdálkodási terv elfogadása szerepelt napirenden. Tárgyalta a 
bizottság a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezése, a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. forgóeszköz hitelfelvétele, valamint az intézményi informatikai infrastruktúra 
fejlesztése a közoktatásban (TIOP-1.1.1-11/1) pályázat tárgyú napirendeket. Állást foglaltak a 
DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 kódszámú pályázatról szóló beszámoló elfogadásáról, a 
polgármesteri hivatal első féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, az 
önkormányzati alapítású (köz)alapítványok könyvelési költségeinek átvállalásáról, valamint a 
Gorkij u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról. Elfogadásra 
javasolta a bizottság a képviselő-testületnek a Komló város hatályos bel- és külterületi 
szabályozási tervének 2011. évi módosításával kapcsolatos előterjesztést, a 2011. évi 
pénzügyi terv teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a 2011. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatot. Döntött a bizottság az intézményi kötelezettségek értékéről 
szóló beszámoló elfogadásáról. Két igen és két tartózkodás mellett nem javasolták elfogadásra 
a nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű kapcsán megnyitandó alszámlával 
kapcsolatos előterjesztést, majd a KEOP-5.3.0/A pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói 
feladatok ellátásáról hozott határozatot a bizottság. 
Szeptember 29-i rendkívüli ülésén a KEOP-5.3.0/A „Energiahatékonyság növelése Komló 
város önkormányzatának intézményeiben” című pályázathoz kapcsolódó pótmunkák 
elvégzése ügyében hozott határozatot a bizottság. 
A bizottság október 18-án tartott rendkívüli ülésén a „Komló Város Önkormányzat 
közvilágítás korszerűsítése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére került 
sor, valamint a KEOP-7.1.0 „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás 
elfogadásáról született döntés. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 30. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2011. június 29. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2011. július 13. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2011. október 3-án tartott ülésén a Celesztina Kft. telek-kiegészítési kérelmének 
támogatásáról, a 2011. évi képviselői és részönkormányzati keret felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról, valamint a közmunkaprogramról szóló tájékoztató elfogadásáról 
tárgyalt a településrészi önkormányzat. Az egyebek napirendi pont alatt szóba került a 



kereskedelmi egységek előtti szeszesital-fogyasztás megnövekedése, a szemétszállítással, 
valamint a közvilágítással kapcsolatos problémák. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2011. október 10-én tartott ülésén a részönkormányzat területén lévő járda javításával 
kapcsolatos május 6-án hozott határozatát módosította a részönkormányzat, tekintettel arra, 
hogy a beruházás költsége az előre tervezett 200.000.- forinttal szemben 287.500.- forint 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 2. óta nem ülésezett. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben: 
 
• döntött 

- a Komló, Nagy László u. 7. I/3. szám alatti 2,5 szoba komfortos, 
- a Komló, Vörösmarty u. 25. II/2. szám alatti 2 szoba komfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 2. I/4. szám alatti 2 szoba komfortos, 
- a Komló, Nagyszántó u. 4. IV/15. szám alatti 2 szoba összkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 12. I/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 13. III/1. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 12. fsz.1. szám alatti 1 szoba félkomfortos, valamint a 
- Komló, Kazinczy u. 3. III/4. szám alatti 1 szoba félkomfortos önkormányzati bérlakás 

kiutalásáról. 
 

•  szociális kölcsön odaítélése ügyében 
- egy fő részére 22.000.- forint összegű, 9 havi részletben visszafizetendő, 
- egy fő részére 60.000.- forint összegű, 12 havi részletben visszafizetendő szociális 

kölcsönt állapított meg a bizottság, 
- két fő kérelmét elutasította. 
 

• 39 fő részére szemétszállítási díj támogatás megállapításáról döntött. 
 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 
• a Komló, Gorkij u. 2. szám alatti, 2322 hrsz-ú ingatlan (volt Nagy László Gimnázium) 

földszinti és emeleti helyiségeinek 2011. évi bérleti díjának 458 Ft/m2/hó + ÁFA 
összegben történő meghatározásáról, mely bérleti díj minden évben a KSH által közzétett 
infláció mértékével emelkedik. 

 
• az önkormányzati tulajdonú, komlói 0626/11 hrsz-ú, 1884 m2 nagyságú „rét” művelési 

ágú, a 0626/5 hrsz-ú, 9710 m2 nagyságú „rét” művelési ágú és a 0628 hrsz-ú, 7257 m2 
nagyságú „rét” művelési ágú ingatlanok liciteljárás útján történő értékesítéséről az alábbi 
kikiáltási árakon: 

 



- 0626/11 hrsz-ú, 1884 m2 nagyságú „rét”: 1.775.000.- Ft (ÁFA mentes) 
- 0626/5 hrsz-ú, 9710 m2 nagyságú „rét”:    415.000.- Ft (ÁFA mentes) 
- 0628 hrsz-ú, 7257 m2 nagyságú „rét”:    315.000.- Ft (ÁFA mentes) 
 

• az értékesítésre kijelölt komlói 1976/102 hrsz-ú 1179 m2 nagyságú, 1976/103 hrsz-ú 1180 
m2 nagyságú és 1976/104 hrsz-ú 1180 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok kikiáltási árának 1000 Ft/m2 + ÁFA összegben 
történő meghatározásáról. 

 
• a Berek utca 14. szám alatti, vásárcsarnokban található 28 m2 nagyságú, 5. számú 

üzlethelyiség bérbeadásának tekintetében a bérbeadási szándék fenntartásáról azzal, hogy 
új árat nem állapított meg, az ingatlan bérbeadását nem hirdette meg ismételten. 

 
• A Majális tér 2. szám alatti 954 hrsz-ú, 1187 m2 nagyságú ingatlanból az önkormányzat 

tulajdonát képező ½ rész tekintetében az értékesítési szándék fenntartásáról azzal, hogy új 
árat nem állapított meg, az ingatlant nem hirdette meg ismételten. 

 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 
• Az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények maximális létszáma 

túllépésének engedélyezéséről a 2011/2012. tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint: 
 

Szilvási Nevelési – Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola  
Felsőszilvási Általános Iskola 
2.  osztály        28 fő 
5. a osztály       31 fő 
7. a osztály       32 fő 
Felsőszilvási Óvoda 
Százszorszép csoport     29 fő 
Ibolya csoport      30 fő 
Bojtorján csoport      30 fő 
Szilvási Óvoda 
Szivárvány csoport       29 fő 
Csillag csoport      30 fő 
Lepke csoport      29 fő 
Napraforgó csoport      30 fő 
 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
2. dó osztály      29 fő 
 
Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
1. a osztály       29 fő 
1. b osztály       31 fő 
Tompa Mihály utcai Óvoda 
Tulipán csoport      33 fő 
Napocska csoport      33 fő 
Pillangó csoport      30 fő 
   
Mecsekjánosi Óvoda 
Patakocska csoport      34 fő 

 



 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben: 
 
• javasolta a polgármesternek, hogy kezdeményezze a Városgondnokság intézménynél, 

hogy intézkedjenek a 60, illetve a 90 napon túli adósságállomány átütemezéséről, 
• a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 számú, „Energiahatékonyság növelése Komló Város 

Önkormányzatának intézményeiben” pályázathoz kapcsolódó, a közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította és az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1092 Budapest, Ferenc 
körút 2-4.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

• az „Energiahatékonyság növelése Komló város önkormányzatának intézményeiben” 
tárgyú építési beruházás megvalósításához kapcsolódó kivitelezési pótmunkák 
elvégzésével kapcsolatban  
- a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (Komló, Városház tér 1.) 
- a Szent Borbála Otthon Liliom és Sallai utcai telephelye (Komló, Liliom u. 9. és Sallai 

u. 32.) 
- a Városi Sportcsarnok (Komló, Eszperantó tér 1.) 
- a KBSK főépület (Komló, Pécsi út 51.), valamint 
- az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Komló, 48-as tér 7.) 
helyszíneken szükséges kivitelezési pótmunkák megvalósításával kapcsolatos, a Kbt. 252. 
§ (1) bekezdés e./ pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához szükséges ajánlattételi felhívásokat hagyta jóvá. 

• a „Komló Város Önkormányzat közvilágítás korszerűsítése” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárást eredményesnek minősítette és az egyedüli ajánlattevőt, a GREP Zrt.-t (8244 
Dörgicse, külterület 031/59 hrsz.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

• A KEOP-7.1.0/11 pályázati rendszerben benyújtott „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése”pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó beszerzési ajánlattételi 
felhívását hagyta jóvá azzal, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési 
szakembereket kérje fel ajánlattételre: 

- Mihalovics Gábor egyéni vállalkozó (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
- Vianex Kft. – ifj. Vilyevácz József (7627 Pécs, Diós dűlő u. 5/2. C. ép. II/8. 
- Köz Plusz P Kft. – Szabó-Gothard Máté (7121 Szálka, Napfény u. 18.) 

 
 

IV. 
Egyebek 

 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi a társulás 2011. szeptember 30-i üléséről készített 
jegyzőkönyv. 
 

II.  Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. szeptember 29-én tartott 
ülésének jegyzőkönyvét tartalmazza az előterjesztés 2. sz. melléklete. 
 



 

III. A nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékművel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy az emlékmű-állítás kapcsán felvettük a 
kapcsolatot a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal. November elején tesznek javaslatot az 
emlékmű helyszínére, tekintettel arra, hogy ennek figyelembevételével tudnak a későbbiekben 
nyilatkozni a tervezett emlékmű művészeti értékéről. A leendő alkotó kiválasztása 
folyamatban van, mely – a költségek csökkentése érdekében – várhatóan meghívásos eljárás 
keretében történik. A meghívásra kerülő alkotók kiválasztásában Gamus Árpád urat – pécsi 
galéria és vizuális művészeti műhely vezetőjét – kértem fel segítségül. Az emlékmű 
finanszírozása érdekében az alszámla megnyitása – a képviselő-testület döntése értelmében – 
folyamatban van. 
 
 
 
 
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 és a részönkormányzatok 
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 nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékművel kapcsolatos tájékoztatást. 
 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
 
Határidő: 2011. november 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2011. október 20. 
 
         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 2011. szeptember 30-án 

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.) Együttműködési Megállapodás módosítása 
   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
    
   2.) 2011. 06. 30-i előirányzat módosítás  

Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 

 
3.) 2011. 09. 30-i előirányzat módosítás 

Előadó: Polics József Elnök 
  Kiss Béláné GESZ vezető 

 
   4.) 2011. évi 1. félévi beszámoló a Társulás munkájáról 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
  5.) Egyebek 

 
Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit, valamint Kádas Miklós környezetvédelmi szakértőt. 
Az ülést 09 óra 01 perckor megnyitom. 
 
A jelenléti ív alapján határozatképesek vagyunk. A jegyzőkönyv hangszalagon kerül 
rögzítésre. 
 
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: Együttműködési Megállapodás módosítása 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 31/2011. (VI. 
01.) sz. Tct. határozatával döntött a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezéséről. 
Ennek értelmében a Damjanich u. 25. sz. alatti telephely megszüntetésre került, valamint a 
családi napközi feladat nem került megszervezésre 2011. szeptember 01. napjától. Ezen 
változások kerülnek átvezetésre az Együttműködési Megállapodásban. Mindhárom bizottság 
tárgyalta, kérdezem, támogatják e? 
Papp István: Támogatjuk. 
dr. Csörnyei László: Támogatjuk. 
Hohn Krisztina: Támogatjuk. 
Minősített többséggel kell szavaznunk. Kérdés, vélemény nincs, akkor kérem szavazzunk.  
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza:  
 
37/2011. (IX. 30.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása módosítását megvitatta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa hozzájárul az Együttműködési Megállapodás módosításához a 
következők szerint: 

- A II. fejezet Társulás célja és feladata felsorolásából törlésre kerül a gyermekek napközbeni 
ellátása feladatok közül a családi napközi tevékenység. 
 
- A III/b. fejezet Ágazati feladatok, Szociális feladatok 5. pontjából törlésre kerül a családi 
napközi kifejezés.  
 
- A III/b. fejezet Ágazati feladatok, Szociális feladatok 6. pontjából törlésre kerül a 
Damjanich u. 25. sz. alatti telephely, valamint az intézmény nevéből a családi napközi 
kifejezés. 
 
- Az Együttműködési Megállapodás mellékletében szintén törlésre kerül a Damjanich u. 25. 
sz. alatti telephely, az alaptevékenységek közül a családi napközi tevékenység, valamint az 
intézmény nevéből a családi napközi kifejezés. 
 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri a települési önkormányzatok polgármestereit, hogy a 
soron következő képviselő-testületi ülésen az Együttműködési Megállapodás 
módosítását hagyassák jóvá – minősített többséggel történő döntéssel – és az erről 
szóló határozati kivonatot küldjék meg a Kistérségi Iroda részére. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Települési önkormányzatok polgármesterei 
   Varga Zsolt irodavezető 

 



K o m l ó, 2011. szeptember 30. 
        

Polics József 
Elnök 

2. napirendi pont: 2011. 06. 30-i előirányzat módosítás 
Polics József: A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges 
a napirendet tárgyalni. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kissné Béláné: Itt került korrigálásra a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek a száma, mely 25 
főről 17 főre csökkent. Kérem a Társulás Tanácsát, hogy fogadják el az előterjesztést. 
Polics József: Itt is minősített többséggel kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságok 
véleményét. 
Papp István: Támogatjuk. 
dr. Csörnyei László: Támogatjuk. 
Hohn Krisztina: Támogatjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
38/2011. (IX. 30.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2011. évi 
költségvetés előirányzatainak 06. 30-i módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 

 
1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. 

évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 
 

az összes bevételt      581 526 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                                581 526 ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 
Ebből: 
 

 
A működési célú kiadásokat 535 567 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat 200 797 ezer Ft-ban, 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 47 146 ezer Ft-ban, 
• a dologi kiadásokat 165 837ezer Ft-ban, 
• az ellátottak juttatásait 18 729 ezer Ft-ban, 
•  egyéb működési célú kiadások 

összegét 103 058 ezer Ft-ban, 
 

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

 



 
                  A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 96 fő. 
 
 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetésének 
összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és 
kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a 
III. számú melléklet tartalmazza. 

3. A bevételek és kiadások forrásonkénti, illetve jogcímenkénti megoszlását a IV. 
számú melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be. 

4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Munkaszervezetének, a 
Szilvási Bölcsőde és Családi Napközinek részletes, és összesítetten a Szociális 
Szolgáltató Központ, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Társulás 
címenkénti kiadások és bevételek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő 
előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. 

5.  A VI/a. számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti 
megoszlását tükrözi. 

6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. 
számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét. 

7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek 
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések szerinti 
bontásban mutatja be a VII/b. számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok 
által tervezendő működtetési hozzájárulások lakosságszám arányos mértékét. 

8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és 
Családi                                                              
Napközi önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek 
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet 
tükrözi.  

9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi normatív 
támogatásainak jogcímenkénti alakulását a VIII. számú melléklet, a kiutalandó 
normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet, a kiegészítő 
normatívák településenkénti alakulását a IX./a. számú melléklet, az 
alapnormatívák településenkénti alakulását a IX./b. számú melléklet, mindezek 
részben önállóan gazdálkodó intézmények és ezen belül településenkénti 
alakulását a IX./c, IX/d. számú melléklet illusztrálja. 

10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi engedélyezett 
álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek önállóan működő intézmények 
ezen belül szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú 
melléklet és a VII/b. számú melléklet szerint alakul. 

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



K o m l ó, 2011. szeptember 30. 
        

Polics József 
Elnök 

 
 
3. napirendi pont: 2011. 09. 30-i előirányzat módosítás 
Polics József: A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges 
a napirendet tárgyalni. 
Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kissné Béláné: A 2011-es normatíva igénylés, illetve lemondás kapcsán, az oktatási 
normatívák növekedtek, már a kiutalás megtörtént a települések felé, biztos észrevették. Ahol 
kibővült, illetve megszervezésre került a házi segítségnyújtás, gyakorlatilag a normatíva 
fedezi a kiadásokat, plusz költséget nem kértünk a településektől.  
Polics József: Itt is minősített többséggel kell szavaznunk. Kérdezem a bizottságok 
véleményét. 
Papp István: Támogatjuk. 
dr. Csörnyei László: Támogatjuk. 
Hohn Krisztina: Támogatjuk. 
Polics József: Ha nincs kérdés, vélemény akkor kérem szavazzunk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
39/2011. (IX. 30.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2011. évi 
költségvetés előirányzatainak 09. 30-i módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

11. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. 
évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 
az összes bevételt      596 078 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                                596 078 ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 
Ebből: 
 

 
A működési célú kiadásokat 548 378 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat 209 535 ezer Ft-ban, 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 49 199 ezer Ft-ban, 
• a dologi kiadásokat                          166 530ezer Ft-ban, 
• az ellátottak juttatásait 18 729 ezer Ft-ban, 
•  egyéb működési célú kiadások 



összegét                                             104 385 ezer Ft-ban, 
 

 A felhalmozási  célú kiadásokat 47 700 ezer Ft-ban, 
• a  beruházási kiadásokat                     47 159 ezer Ft-ban 
• egyéb felhalmozási célú kiadás               541 ezer Ft-ban 
      állapítja meg. 

 
                  A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 96 fő. 
 

12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetésének 
összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és 
kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a 
III. számú melléklet tartalmazza. 

13. A bevételek és kiadások forrásonkénti, illetve jogcímenkénti megoszlását a IV. 
számú melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be. 

14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Munkaszervezetének, a 
Szilvási Bölcsőde és Családi Napközinek részletes, és összesítetten a Szociális 
Szolgáltató Központ, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Társulás 
címenkénti kiadások és bevételek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő 
előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. 

15.  A VI/a. számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti 
megoszlását tükrözi. 

16. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. 
számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét. 

17. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek 
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések szerinti 
bontásban mutatja be a VII/b. számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok 
által tervezendő működtetési hozzájárulások lakosságszám arányos mértékét. 

18. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde önállóan 
működő intézménye kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.  

19. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi normatív 
támogatásainak jogcímenkénti alakulását a VIII. számú melléklet, a kiutalandó 
normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet, a kiegészítő 
normatívák településenkénti alakulását a IX./a. számú melléklet, az 
alapnormatívák településenkénti alakulását a IX./b. számú melléklet, mindezek 
részben önállóan gazdálkodó intézmények és ezen belül településenkénti 
alakulását a IX./c, IX/d. számú melléklet illusztrálja. 

20. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi engedélyezett 
álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek önállóan működő intézmények 
ezen belül szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú 
melléklet és a VII/b. számú melléklet szerint alakul. 

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



                 Tagönkormányzatok polgármesterei 
                 Intézményvezetők 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 30. 
        

Polics József 
Elnök 

4. napirendi pont: 2011. évi 1. félévi beszámoló a Társulás munkájáról 
Polics József: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi 
CVII. törvény 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy „a társulási tanácsa tagjai évente legalább 
két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett 
tevékenységükről.” A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezete 
elkészítette a 2011. 1. félévi tevékenységről a tájékoztatót, mely feladatonkénti bontásban 
részletezi a tevékenységet. Felhívom a figyelmet, hogy a Polgármesterek tájékoztassák 
képviselő-testületeiket erről a napirendi pontról. Kérdezem a bizottságok véleményét. 
Papp István: Támogatjuk. 
dr. Csörnyei László: Támogatjuk. 
Hohn Krisztina: Támogatjuk. 
Polics József: Ha nincs kérdés, vélemény akkor kérem szavazzunk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
40/2011. (IX. 30.) sz. Tct. Határozat 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a 2011. évi 1. féléves 
tevékenységről a beszámolót megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa elfogadja a 2011. évi 1. féléves kistérségi tevékenységről szóló 
beszámolót. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri a Tanács tagjait, hogy a 2011.évi 1. féléves tevékenységről 
szóló beszámoló alapján saját képviselő-testületüket tájékoztassák a kistérségben 
végzett munkájukról. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   Tagönkormányzatok polgármesterei 
 
K o m l ó, 2011. szeptember 30. 
        

Polics József 
Elnök 

 
 
Egyebek:  
 
Polics József: Megadom a szót Kádas Miklós környezetvédelmi szakértőnek, aki a készülő 
Környezetvédelmi Programról tart tájékoztatót. 
Kádas Miklós: Elkészült a környezetvédelmi program, a mai napig egy önkormányzat adott 
be kiegészítést, hogy mit szeretnének. Az előzetes elképzelést minden önkormányzat 



megkapta. Telefonon, e-mailen elérhető vagyok, kérem, hogy a jövő hét végéig küldjék el az 
elképzeléseiket, hogy el tudjuk készíteni a végleges programot. Higgyék el, hogy ez a 
településeknek nagyon fontos. Jövő héten le kellene zárnom az anyagot, hogy az októberben 
esedékes ülésre be tudjam hozni. Köszönöm a segítséget. 
Bék János: Meddig kell elküldeni? 
Polics József: kb. egy hónap múlva lesz ismét Társulási ülés, de ahogy Miklós is mondta, az 
észrevételeiteket jövő hét végéig küldjétek meg neki. 
Kádas Miklós: Bármit, ami Önöknek fontos e témában, és jogszabályba nem ütközik 
szívesen látok. 
Polics József: Kérem, hogy az említett programokra próbáljuk meg a saját érdekünkben a 
megadott határidőig reagálni. A Megyei Területfejlesztési programban nem volt benne semmi 
olyan, ami minket nagyon érint. Az M9-es útról, a bányával kapcsolatos dolgokról sem esett 
szó. Ezek néha olyan távolinak, megfoghatatlannak tűnnek, de sokszor egy következő 
pályázati lehetőségnél kizáró körülmény vagy nem kapsz pontot érte a pontozásos 
rendszerben, ha ez nincs meg. Van-e egyebekben még kérdés?  
Bék János: A Területfejlesztési Tanács ülésén képviseltem Polgármester Urat, és ott az első 
napirendi pont az M9-es volt.  
Polics József: Az M9-es a Mecsek északi oldalának nagyon fontos. Ezért is szükséges, hogy 
ne csak Komló küldje el az észrevételeit. Azért lobbizunk, hogy ott menjen el Tófűnél, úgy 
gondolom, hogy a többi szomszédos település is profitálhat belőle.  
Kádas Miklós: Amit Polgármester Úr említett, lehet hogy 4-5 évig nem lesz erre a programra 
szükség, de ha később történik valami és hozzá kell nyúlni akkor fontos, hogy meglegyen.  
Kérem, hogy gondolkodjunk hosszú távra.  
Bék János: Nem egészen ide tartozik, de szerintem több polgármestert érinthet a társasági 
adóból kérhető sporttámogatás. És jelzem, hogy a cégek által felajánlott összeg bekerült egy 
virtuális kalapba. Jó lenne odafigyelni, nehogy lemaradjunk róla.  
Polics József: Más kérdés? Nincs.   
  
Köszönöm a Tanács munkáját. Meghívok minden érdeklődőt a kerékpárút beruházás záró 
rendezvényére, amely 10 órakor kezdődik itt a nagyteremben. Utána kerül sor az ünnepélyes 
szalagátvágásra a kerékpárút és a 66. sz. út kereszteződésénél, a Magyarszéki benzinkútnál. 
 
Az ülést bezárom 09 óra 35 perckor.  
 
 

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 

 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

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

1.) Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 2011. évi költségvetési határozatának 
módosítása 
Előadó: Polics József elnök 
Meghívott Dr. Hoppa József 

2.) Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban – TIOP-1.1.1-11/1 
pályázat 
Előadó: Polics József 

3.) Élelmezési nyersanyag norma megemelése a Kökönyösi Oktatási Központ 
Szakközépiskola Alkotmány utcai konyháján 
Előadó: Polics József 

4.) Maximális osztály-csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
Előadó: Polics József 

5.) Egyebek 
 
Horváth Zoltán: Köszöntöm a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 
tagönkormányzatai polgármestereit az ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, 
jelen van 5 települési polgármester, az ülést megnyitom 10.00 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: 5 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat 
 



1.) Napirendi pont: Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 2011. évi költségvetési 
határozata módosítása 

 
 
 
A szokásos átvezetések jelentek meg, kötelezettségének tesz eleget a társulás tanácsa, ha 
nincs kérdés, kérem, hogy szavazzanak. 
 

Szavazás: 5 igen szavazattal elfogadták a költségvetési határozat módosítását és a Társulás 
Tanácsa az alábbi határozatot hozza: 

 
 

16/2011. (IX. 29.) Tt. határozat 
 

Kökönyösi Oktatási Központ „Szakközépiskola” 
                          2011. évi költségvetés módosításáról 

(tervezet) 
 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Társulási 
Tanács) felhatalmazás alapján „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola (a 
továbbiakban: KOK) 2011. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot alkotja: 
 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A határozat hatálya 
 

1. (1) A határozat hatálya a KOK valamennyi intézményére, intézményegységére, 
tagintézményére terjed ki.  
 
 

(2) A KOK költségvetése Komló város költségvetési rendeletébe épül be.  
 

 
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 
Kökönyösi Oktatási Központ „Szakközépiskola” 

2011. évi módosított költségvetése 
 

 
(3) „ Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  2011.09.29-ei költségvetés 

módosításának 



a) tárgyévi  költségvetési bevételét       1.098.944 E Ft-ban, 

   aa) működési költségvetési bevételét 1.092.571 E Ft-ban, 

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét   6.373 E Ft-ban, 

b) tárgyévi költségvetési kiadását         1.098.944 E Ft-ban, 

   ba) működési költségvetési kiadását  1.092.571 E Ft-ban, 
- személyi jellegű kiadások                               635.332 E Ft, 
- munkaadókat terhelő járulékok                      165.559 E Ft, 
- dologi jellegű kiadások                                   272.298 E Ft, 
- egyéb működési célú kiadások        5.355 E Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai                              14.027 E Ft, 

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását  6.373 E Ft-ban,  
összegben állapítja meg 
 - felhalmozási célú kiadások         6.363 E Ft 
 - egyéb felhalmozási célú kiadások             10 E Ft 
 
(4) Az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a KOK összevont költségvetési mérlegét az I. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(5) Az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a KOK összevont működési költségvetési 
mérlegét a II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(6) Az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a KOK összevont felhalmozási költségvetési 
mérlegét a III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(7) A Társulás Tanácsa a KOK 2011. évi bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti illetve 
kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a IV. és V. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(8) A Társulás Tanácsa a KOK 2011. évi bevételeinek és kiadásainak címenkénti, 
alcímenkénti, jogcím-csoportonkénti, jogcímenkénti, előirányzat-csoportonkénti, kiemelt 
előirányzatonkénti bontását az VI. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(9) A Társulás Tanácsa a KOK 2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesüléséről készített előirányzat – felhasználási ütemtervet a VII/a., és a VII/b. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(10) A Társulás Tanácsa a KOK 2011. évi engedélyezett létszámát az VI. számú melléklet 
szerinti intézményenkénti bontásban határozza meg.  
Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 270 fő. 
 
 
Határidő:  értelem szerint. 
Felelős:  Polics József elnök 
  Dr. Hoppa József megbízott igazgató 
  Intézmények, intézményegységek, tagintézmények vezetői 
 

2.) Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban – TIOP-1.1.1-11/1 
pályázat 
Előadó: Polics József 



 
A 2. napirendi ponthoz van-e kérdés-vélemény: 
 
Amennyiben nincs kérem a Társulás Tanácsát, hogy szavazzon: 
 

Szavazás: 5 igen szavazattal a Társulás Tanácsa a pályázat benyújtásához 
hozzájárulását adta, és az alábbi határozatot hozza: 

 
 
 
 
 
 
17/2011. (IX. 29.) sz Tt. határozat: 
 
A Társulás Tanács megtárgyalta a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú pályázat tervezetéről szóló 
előterjesztést, melynek célja az intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
közoktatásban és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Társulás Tanácsa megismerte TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi informatikai 
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című pályázat tervezetét és a fenntartásában 
működő „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola informatikai infrastruktúra 
fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani akkora összegű támogatásra, amelyre a pályázati 
feltételek alapján (tanulói létszám, meglévő informatikai infrastruktúra stb.) az intézmény 
jogosult. 
 
2.) A Társulás Tanácsa felkéri Komló Város Önkormányzatát, mint a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor települését, hogy a pályázat előkészítéséről és 
benyújtásáról gondoskodjon. 
 
A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy Komló Város Önkormányzatát tájékoztassa a 
döntésről. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
 
 

 
3.) Élelmezési nyersanyag norma megemelése a Kökönyösi Oktatási Központ 

Szakközépiskola Alkotmány utcai konyháján 
Előadó: Polics József 

 
A harmadik napirendi ponthoz sajnos az élet hozta a norma emelés módosítását. 
 
Amennyiben nincs, kérdés kérem a tanácsot, hogy szavazzon: 
 

Szavazás: 5 igen szavazattal a Társulás Tanácsa a pályázat benyújtásához 
hozzájárulását adta, és az alábbi határozatot hozza: 

 



 
18/2011. (IX. 29.) Tt. határozat: 
A Társulási Tanács – az Elnök előterjesztésében megtárgyalta – a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola Alkotmány u. 2. szám alatt működő konyha étkezési 
nyersanyagnorma emelését és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A Társulási Tanács 2011. november1-től az alábbi étkezési nyersanyagnormát állapítja 
meg a „Kökönyösi Oktatási Központ”Szakközépiskola Alkotmány u. 2. szám alatt 
működő konyha tekintetében: 

 
 
 

Étkezés fajtája Nyersanyagnorma Ft/fő 
ÁFA nélkül 

Reggeli 120 
Ebéd 288 
Vacsora 284 
Összesen 592 

 
2) A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a változásról az intézményt értesítse. 

 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
 
 

4.) Maximális osztály-csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
Előadó: Polics József 

 
Szavazás :  5  igen szavazattal  a Társulás Tanácsa a maximális  osztálylétszám 

Túllépéséhez hozzájárul,  és az alábbi határozat  hozza: 
 
 

19/2011. (IX. 6.) Tt. határozat 
A Társulás Tanácsa megtárgyalta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
maximális csoport-, osztálylétszám túllépésének engedélyezésére irányuló kérelmét és alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Társulás Tanácsa engedélyezi a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola esetében a 
Kt. 3. sz. mellékletében előírt maximális létszám túllépést a 2011/2012-es nevelési, tanítási 
évben az alábbiak szerint: 
Sallai utcai Óvoda 
Napocska csoport létszámát      30 főben állapítja meg, 
Pillangó csoport létszámát      30 főben állapítja meg, 
Csillag csoport létszámát      30 főben állapítja meg, 
Maci csoport létszámát      30 főben állapítja meg, 
Magyarszéki Óvoda 
Csiga csoport létszámát      30 főben állapítja meg, 
Maci csoport létszámát      30 főben állapítja meg, 
Gagarin Általános Iskola 



2. i osztály létszámát       28 főben állapítja meg, 
4. b osztály létszámát       31 főben állapítja meg, 
Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
I/9. A – (bútorasztalos szakma) létszámát    15 főben állapítja meg, 
I/9. A – (szerkezetlakatos szakma) létszámát    13 főben állapítja meg, 
I/9. B – (karosszérialakatos szakma) létszámát    15 főben állapítja meg, 
I/9. B –( élelmiszer- és vegyi áru-eladó szakma) létszámát  15 főben állapítja meg. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polics József elnök 
    Dr. Hoppa József főigazgató 
 
 
Egyebek napirendi pontban Kárpáti Jenő a Magyarszék Község polgármestere kérte Horváth 
Zoltánt, mint képviselőt, hogy a kistelepülések ÖNHIKI-s pályázati szempontrendszerének 
módosítását kezdeményezzék. Nem jogosultak rá, amiatt, hogy a közoktatási 
intézményfenntartó társulás a magyarszéki intézmények fenntartója, holott ugyanúgy fizetik a 
fenntartását, mint előtte. Komló Város ÖNHIKI-s pályázatában nem szerepelhetett a 
kistelepülések intézménye, mivel csak komlói telephelyek kerültek az adatszolgáltatásba a 
pályázat szempontrendszere miatt. Kérte, hogy képviselje az érdekeiket. Mi lesz 
intézményekkel erről is sok mindent hallani. 
 
Horváth Zoltán: A 2012. évi költségvetés pénteken kerül elfogadásra. Annyit tudunk mi is, 
hogy nem lehet a megyének közoktatási intézménye, a kormányhivatalokon keresztül látjuk el 
a feladatot. A költségvetési törvény már sok mindent megmutat. Amíg ezek nem ismertek, 
addig nem lehet semmi biztosat mondani. 
Az ülést bezárom 10óra 15 perckor, további jó munkát kívánok. 
 

k.m.f.  
 
 
Kárpáti Jenő      Polics József 
Polgármester      Elnök 
 
 
 
 
Kiss Józsefné 
Bizottsági titkár 

 



 
 
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 5207 fő, aránya 19,4%.  
 

  2011. június 2011. július 2011. augusztus 2011. szeptember 

 
Komló város 2194 20,30% 2273 21,00% 2221 20,60% 2222 20,60% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

5125 19,10% 5191 19,30% 5112 19,00% 5207 19,40% 

 
Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2222 fő (+1 fő az előző hónaphoz képest), aránya 20,6% 
• Tartósan regisztrált: 623 fő (-19 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 549  fő (+23 fő) 



• Rendszeres szociális segély: 14 fő 
• BPJ/FHT: 801 fő (-44 fő) 
• 25 év alatti: 319 fő  
• 50 év feletti: 537 fő (+27 fő) 
• Legfeljebb 8 általános iskolát végzett: 808 fő (-24 fő) 

 

A BPJ/FHT-ben részesülők számának 
alakulása Komlón
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Munkaerőpiac: 
 
A várossal közösen csoportos felvételi eljárást bonyolítottunk a Kézmű Kft részére 
megközelítőleg 200 fővel. Ebből a munkáltató tájékoztatása szerint 129 fő felelt meg a 
próbavarráson. A munkába állás várhatóan a jövő év elején válik aktuálissá. 
 
Az Elcoteq Kft-től elbocsátottaknak 2011.10.27-én 10 órakor a Közösségek Házában a 
Dologidő munkaerőpiaci kölcsönző Kft csoportos tájékoztatást, és egyben felvételi eljárást 
tart a Zalaegerszegi Flextronics Kft–nél történő munkavégzésre gyártósori szerelő 
munkakörre. 
 
Komló Város Önkormányzatának nyertes Szociális Földmunkaprogram pályázatának keretén 
belül megkezdődött a foglalkoztatás 11 fővel a Városüzemeltetési Gondnokság 
munkaszervezésével és felügyeletével. 
 
Újabb 60 fő kezdhette meg 10.24-vel a közmunkát. Várhatóan 11.30-ig tudnak a 
segélyezettek dolgozni, szintén a Városüzemeltetési Gondnokságnál. 
 
Kirendeltségünk az általános iskolák végzős tanulóinak több helyszínen, több munkáltatónál 
szakmabemutatót szervezett. A gyerekek megismerkedhettek a fémipari szakmákkal, 
autóalkatrészek gyártásával, ipari klímák gyártásával, szerelésével, továbbá  sütőipari 
munkafolyamatokkal. Kirendeltségünk ezen üzemlátogatásokon keresztül próbálja segíteni a 
pályaválasztást. 
 
Elindultak a START közmunkaprogramok előkészítési folyamatai, kérelmek befogadása. 
A programokon keresztül pályázható az alábbi területeken a foglalkoztatás és az 
eszközbeszerzés:  



- mezőgazdaság (növénytermesztés-állattenyésztés) 
- téli közfoglalkoztatás (pl.: épületkarbantartás, alapanyaggyártás) 
- belvízelvezetés, csatornakarbantartás 
- kazánprogram 
- belterületi utak karbantartása 
- mezőgazdasási utak, földutak karbantartása 
- illegális hulladéklerakók felszámolása. 
 
 
Komló, 2011. 10. 24. 
 
 
 
Tisztelettel: 

Götzerné Páva Mária 
Kirendeltségvezető 

 



Beszámoló alpolgármesteri munkáról 
2011. szeptember 30. – 2011. október 26. 

 
- Neckartenzlingeni vendégeket fogadtam. 

- Bencsik János Klíma és Energiaügyért Felelős Államtitkár Urat fogadtam.  

- Szeptember 30-tól október 9-ig szabadságon voltam. 

- Felügyeltem a Kézmű Nonprofit Kft.-nél tartott próbavarrást. 

- Többször folytattam személyes egyeztetést a volt Nagy László  

Gimnázium átalakításával kapcsolatosan. 

- Több alkalommal egyeztettünk sport vezetőkkel a város sportéletével  

kapcsolatban, különös tekintettel a társasági adó pályázati lehetőségeiről. 

- Részt vettem Polgármester Úr évértékelő sajtótájékoztatóján. 

- Több céggel is folytattam tárgyalásokat munkahely teremtési lehetőségekről. 

- A Pannon Hőerőmű meghívására egyeztetésen, Erőmű látogatáson vettem részt. 

- Több városi eseményen, rendezvényen vettem részt. 

- A TDM pályázat kapcsán tárgyalásokat folytattam a térség polgármestereivel. 

 

 

Komló, 2011. október 24. 

 

 

 

         Kupás Tamás Levente 

                 alpolgármester 

 
 



BESZÁMOLÓ 
 

a polgármester úr 2011. szeptember 22-e és október 26-a  között végzett munkájáról 
 
 Bencsik János Klíma és Energiaügyért Felelős Államtitkár Urat fogadtam  

Komlón. Látogatást tettünk a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nél, megtekintette a 
KEOP-5.3.0/A/09-210-0124. sz. pályázat támogatásával folyó építési 
munkákat. A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnál a KEOP 
Projektindító rendezvényén vettünk részt. 

 Befejeződött és megtörtént az ünnepélyes átadása a térségi kerékpárútnak. 
 Megnyitottam és részt vettem a 24 órás éneklésen. 
 Idősek hónapja alkalmából rendezvényeken köszöntöttem a szép kort 

megélteket a  
- Szociális Otthonban 
- Idősek Klubjában 
- Színházban megyei találkozón 

 Az Aradi Vértanúk megemlékezésén vettem részt. 
 Az ÖNHIKI pályázattal kapcsolatban egyeztettem az érintettekkel. 
 A tisztaszén technológiára alapozott minta projekttel kapcsolatos nemzetközi 

találkozó tapasztalatairól tájékozódtam. 
 Nyugdíjba vonuló kollégákat köszöntöttem. 
 A SIK Kft. új tulajdonosával tárgyaltam az együttműködés lehetőségéről. 
 Pályaválasztási szülői értekezleteken vettem rész az általános iskolákban. 
 Részt vettem és díjakat adtam át az Akácmézes Baranya Kupa Rally versenyen. 
 A Horgászegyesület elnökével megtekintettem a sikondai létesítményeket. 
 Az érintettekkel egyeztettünk a nemzetközi kórusfesztivál jövőjéről. 
 Dr. Soltész Miklós Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár Úrral 

egyeztettem a megváltozott munkaképességűek komlói szerepléséről. 
 A Főkefe Kft és a Kézmű Kft képviselőivel több fordulós egyeztetést tartottunk. 
 Megtörtént a Kézmű Kft.-nél a próbavarrás. 
 Fogadtam dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök Urat. 
 Az egy éves évforduló alkalmából sajtótájékoztatót tartottam. 
 Az Energia Központban egyeztettem a folyamatban lévő KEOP pályázatunkról. 
 Péterffy Attila, a Pannon Hőerőmű elnök-vezérigazgatójával egyeztettem. 
 Aláírásra került a folyószámlahitel. 
 Befektetői ajánlattal kapcsolatos megbeszélésre került sor. 
 Id. Rajnai Attilával találkoztam és egyeztetés folytattunk az új beruházással 

kapcsolatos kérdésekről. 
 Megnyitottam a Komlói Munkaügyi Kirendeltséghez tartozó polgármesterek 

tájékoztatóját a START munkaprogramról. 
 Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár Úrral találkoztam, 

egyeztettünk a Komlói kórház ügyében. 
 
Komló, 2011. október 21. 
          Polics József 
           polgármester 
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