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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Belső Tűz Egyesület kérelme 
  

  
 

Iktatószám: 16.159/2011.                                                     Melléklet:  3 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József   polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 
 Kispálné Salamon Éva vagyon-nyilvántartó 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági, településfejlesztési  
bizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívót és a határozatot kapja: 
 

Belső Tűz Egyesület Orsós Ferenc elnök –  Komló, Kossuth L. u. 4.                 
(belsotuz@vipmail.hu) 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület a 181/2007. (XI. 29.) számú határozatával a Komló, Kossuth L. u. 
117. sz. alatti 66 m2 alapterületű 3525/A/7 hrsz-ú helyiséget a Belső Tűz Egyesület 
ingyenes használatába adta hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó tanoda céljá-
ra. 
 
Az egyesület 2012 januárjától a tanoda működtetése mellett családi napközit is szeret-
ne működtetni, elsősorban hátrányos helyzetű tanulóknak. Ennek érdekében az általuk 
használt helyiséget ez évben felújították (nyílászárókat javítottak, a vizesblokkot fel-
újították, konyhai részt alakítottak ki). 
 
Az egyesület kérte, hogy a fenti határozatban megjelölt cél módosításra, bővítésre ke-
rüljön, hogy a működéshez köthető pályázatok szélesebb körben történő benyújtására 
legyen lehetőségük. A hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó tanoda működtetésén 
kívül a családi napközi és az alábbi – az egyesület alapszabályában meghatározott – 
célok megjelölését kérik: 
 
- hátrányos helyzetű romák és nem romák támogatása, munkaközvetítés, munkaerő-

piacon való elhelyezkedés elősegítése, 
- kulturális programok, szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása, 
- képzések, tanfolyamok szervezése, hátrányos helyzetű és roma fiatalok előmene-

telének, továbbtanulásának segítése, tehetséggondozás, 
- érdek- és jogvédelem, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, civil 

szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a Belső Tűz Egyesület kérel-
mét és döntsön a 181/2007. (XI. 29.) számú határozat módosításáról.  
 
Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési bizottság a 2011. november 21-i ülé-
sén tárgyalja, javaslatukat a bizottság elnöke szóban terjeszti a tisztelt testület elé. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Belső Tűz Egyesület kérelmét és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a 181/2007. (XI. 29.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy az 
egyesület a helyiséget a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó tanodán kívül az 
alábbi célokra használhatja: 
 
- hátrányos helyzetű, valamint cigány célcsoportnak működtetett családi napközi, 
- hátrányos helyzetű romák és nem romák támogatása, munkaközvetítés, munkaerő-

piacon való elhelyezkedés elősegítése, 
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- kulturális programok, szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása, 
- képzések, tanfolyamok szervezése, hátrányos helyzetű és roma fiatalok előmene-

telének, továbbtanulásának segítése, tehetséggondozás, 
- érdek- és jogvédelem, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, civil 

szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a használati szerződés mó-
dosításáról, felhatalmazza a Városgondnokság intézményvezetőjét a szerződés aláírá-
sára. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 Bogyay László a Városgondnokság intézményvezetője 
 
 
 
 
Komló, 2011. november 17. 
 
 
         Polics József  
         polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 
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