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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 123/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a Komló Városért Alapítvány módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a polgármester és a Komlói Honismereti és 
Városszépítő Egyesület elnöke az alapítók képviseletébe aláírta, az alapító okirat a Baranya 
Megyei Bíróság részére megküldésre került. A bíróság a 2011. június 28-án kelt, 13. 
Pk.20.516/1991/13. számú végzésével az alapítványt közhasznú szervezetté minősítette, az 
alapítvány adataiban bekövetkezett változásokat nyilvántartásba vette. A végzés 2011. 
október 27-én emelkedett jogerőre. 
 
A 131/2011. (VI.23.) számú határozat alapján az abban foglaltak szerint a katasztrófavédelem 
részéről nem hajlandóak aláírni a működési célú pénzeszközátadásról szóló megállapodást. 
Ha ebben nem történik változás, decemberben visszautalásra kerül a települések részére az 
általuk befizetett támogatási összeg. 
 
A 172/2011. (IX.29.) számú határozatnak megfelelően a kistérség hulladékgazdálkodási terve 
az önkormányzat weboldalán és a Polgármesteri Hivatalban közzétételre került. 
 
A 175/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
társaság Együttműködési Megállapodása a határozatban foglaltak szerint módosításra került. 
 
A 179/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testület döntéséről 
az érintett alapítványok képviselőit tájékoztatta és a megbízási szerződéseket – valamennyi 
alapítvány esetében – aláírta 
 
A 180/2011. (VI.23.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző Schillinger Emil és 
felesége belterületbe vonási kérelmét a Földhivatalba benyújtotta. 
 
A 184/2011. (IX.29.) számú határozat alapján megnyitásra került a Nemzeti Összetartozás 
jegyében állítandó emlékmű finanszírozására szolgáló alszámla, melynek száma: 11731063-
15331524-10460003. A számlára banki átutalással és az OTP bankfiókban történő 
befizetéssel lehet hozzájárulást teljesíteni. November 23-án kerül sor az emlékmű 
helyszínének Országos Képzőművészeti Lektorátus általi kijelölésére. Ennek ismeretében, 
konkrét helyszínre vonatkozóan lehet meghívásos pályázatot hirdetni az emlékmű 
megalkotására, amelyre környékbeli alkotókat kérünk fel a 134/2011. (VI.23.) határozatnak 
megfelelően. 
 
A 185/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a kedvezményezett 2011. november 7-én 
juttatta el Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához a szükséges banki 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a támogatással érintett lakóingatlanra önkormányzatunk 



is bejegyezheti a jelzálogjogot, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalmat. Így a lakáscélú 
támogatásról szóló megállapodás aláírására sor kerülhet 
 
A 188/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a képviselő-testület döntése megküldésre került 
az Állami Számvevőszék részére. 
 
A 189/2011. (X.27.) számú határozat alapján a polgármester az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságot a képviselő-testület döntéséről tájékoztatta. 
 
A 192/2011. (X.27.) számú határozat alapján a polgármester a Szent Borbála Otthon 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az együttműködési megállapodást aláírta. 
 
A 194/2011. (X.27.) számú határozat alapján a képviselő-testület által jóváhagyott tartalmú, 
módosított szerződés aláírása megtörtént. A Rati Kft. a beépítési kötelezettség, valamint az 
elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelmét benyújtja az illetékes földhivatalhoz. 
 
A 198/2011. (X.27.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Celesztina Kft. 
területvásárlási kérelme kapcsán a képviselő-testület által elrendelt ingatlan-megosztási 
vázrajzot a Földhivatalban megrendelte. 
 
A 199/2011. (X.27.) számú határozat alapján a Komlói Orvos Klub Egyesület részére a 
helyiség használatba-adási szerződés aláírásra került. 
 
A 203/2011. (XI.3.) számú határozat alapján az ÖNHIKI-s pályázat III. üteme benyújtásra 
került, jelenleg hiánypótlás van folyamatban. A pályázat II. ütemében 115 millió forint 
támogatást nyert el az önkormányzat a működési hiány csökkentésére, ennek megfelelően 
ennek a keretösszegnek a terhére többlet kötelezettség nem vállalható. A döntést követően a 
megítélt támogatási összeg megérkezett az önkormányzat számlájára. 
 
 

II. 
A bizottságok 2011. október 24-e óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2011. október 24-én tartott ülésén a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
kötendő együttműködési megállapodásról foglalt állást, majd zárt ülés keretében szociális 
kölcsön megállapításáról, valamint szemétszállítási díj támogatások odaítéléséről döntött a 
bizottság. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén október 24-én ülésezett a gazdasági, településfejlesztési bizottság. Elsőként a 
Carboker Kft. taggyűlési döntéshozatala, majd a volt Nagy László Gimnázium épületének 
hasznosítása kérdésében tárgyaltak. Döntött a bizottság a polgármesteri hivatal helyiségeinek 
bérbeadása kérdésében, majd állást foglaltak a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011. (VI.23.) Kt. határozat 
módosításáról, a Celesztina Kft. területvásárlási kérdéséről, a Komlói Orvos Klub Egyesület 
helyiség használatba adási kérelméről, valamint határozatot hoztak Balogh Józsefné 



kertvásárlási, és Várnagy Tibor telek-kiegészítési kérelme ügyében. Döntés született a Gorkij 
u. 1. szám alatti ingatlanok értékesítése ügyében is. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
Október 25-i ülésén Komló Város Gyermek és ifjúsági Cselekvési Tervét tárgyalta a 
bizottság, majd állást foglaltak a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 
megrendezésének kérdésében. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Október 25-én tartott ülésén a volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása (II.), a 
Rati Kft. jelzálogjog törlési kérelme, a Carboker Kft. taggyűlési döntéshozatala, valamint az 
autóbuszok reklámfelületeinek hasznosításáról szóló 136/2008. (IX.25.) sz. határozat 
módosítása kérdésében foglalt állást a bizottság. Tárgyaltak a Szent Borbála Otthon Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás, a 2012. évre szóló belső 
ellenőrzési ter és a 2012-2016. évi stratégiai terv kérdésében, továbbá a helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011. 
(VI.23.) Kt. sz. határozat és a 143/2011. (VII.28.) Kt. sz. határozat módosításáról. Napirenden 
szerepelt a magasból mentő jármű pályázati önrész hátraléka, a 2010. évi átfogó ÁSZ-
ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv módosítása és az intézményi kötelezettségek 
értékéről szóló tájékoztató. Döntött a bizottság szakember letelepítés, tartozás elengedésére 
vonatkozó kérelem ügyében, valamint a KEOP-7.1.0 szennyvíz-elvezetési és tisztítási 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések lebonyolításáról. Elfogadásra javasolta a bizottság a 
KBSK pályázathoz kapcsolódó jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulásról szóló 
előterjesztést. 
Rendkívüli ülést tartott november 3-án a bizottság, melyen az ÖNHIKI-s pályázat ismételt 
benyújtása (III. forduló) szerepelt napirenden. 
Újabb rendkívüli ülésre került sor november 9-én, melyen a „Villamos energia beszerzés 
Komló Város Önkormányzata és intézményei számára” megnevezésű nyílt közbeszerzési 
eljárás értékeléséről, a KEOP-7.1.0/11-2011-0014 számú „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű pályázat 
előkészítéséhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására, valamint a tanulmányok 
elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról döntött a bizottság. 
Határozatot hoztak a KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú „Helyi hő, hűtési és villamos energia 
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű pályázati konstrukció keretében 
benyújtani kívánt, a polgármesteri hivatalban megvalósítandó projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 30. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2011. november 7-én ülésezett a településrészi önkormányzat. Az ülésen beszámoló hangzott 
el az elmúlt évről, valamint a várható munkálatokról, pályázatról. A részönkormányzat 
egyhangúlag támogatta, hogy a „ Komló-Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázatot Komló Város Önkormányzata beadja. Ezt követően a várható 



programokat egyeztették. Az egyebek napirendi pont alatt több, a településrészt érintő 
problémát vetettek fel. 
2011. november 15-én tartott ülésén a „Komló-Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztése” című pályázat önrészének biztosításáról hozott döntést a 
részönkormányzat. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
A településrészi önkormányzat 2011. november 13-i ülésén a tervezett menetrend-változtatás 
településrészt érintő kérdéseiről tárgyaltak. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2011. október 3. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2011. november 8-án ülésezett a településrészi önkormányzat, melyen az elmúlt évről szóló 
beszámolót követően a várható munkálatokról hangzott el tájékoztató, majd a tervezett 
programokat egyeztették. Ezt követően a Fő utca mögötti földek problémájáról tárgyaltak. 
Ennek kapcsán döntés született Komló város Szabályozási tervének módosítási kérelméről. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 2. óta nem ülésezett. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- egy fő esetében 60.000.- forint összegű, 24 havi részletben visszafizetendő szociális 
kölcsön megállapításáról, 

- nyolc fő esetében szemétszállítási díj támogatás odaítéléséről (egy fő kérelmét 
jövedelemtúllépés miatt elutasította). 

 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- a Polgármesteri Hivatal alagsorában lévő 14,78 m2 alapterületű iroda Komlói Polgárőr 
Egyesület részére történő ingyenes használatba adásáról, 

- a komlói 9285 hrsz-ú, 1316 m2 nagyságú „kert” művelési ágú ingatlan Balogh 
Józsefné részére történő értékesítéséről 52.640.- Ft (ÁFA mentes) összegért. A 
vevőnek meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját (25.000.- Ft) is. 

- A komlói 3672 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó kb. 130 m2 nagyságú terület 
forgalomképessé minősítéséről és telek-kiegészítésként történő értékesítéséről 
Várnagy Tibor kérelmező részére. A bizottság a terület vételárát 150 Ft/m2 (ÁFA 
mentes) összegben határozta meg. A vevőnek meg kell térítenie az ingatlanforgalmi 
értékbecslés díját (25.000.- Ft) is. 



- Az értékesítésre kijelölt komlói 1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú (Gorkij u. 1. szám alatt 
található) önkormányzati tulajdonú ingatlanok kikiáltási árának meghatározásáról. A 
bizottság az ingatlanok kikiáltási árát összesen 4.700.000.- Ft összegben határozta 
meg. 

 
 
 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 
2011. október 25-i ülésén: 

- a Komló, Kossuth Lajos u. 95. IV/2. szám alatti 1. szoba összkomfortos 
önkormányzati tulajdonú bérlakás szakember letelepítés céljából, határozott 
időtartamra, 2016. november 1. napjáig történő bérbeadásáról, 

- egy fő esetében a Városgondnokság felé bérleti díj tartozás címén fennálló 27.400.- Ft 
tartozása elengedésének megtagadásáról, 

- 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 eljárás értékeléséről. A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította és Mihalovics Gábor közbeszerzési tanácsadót (7636 Pécs, Neumann J. 
u. 20.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

2011. november 9-i ülésén: 
- a „Villamos energia beszerzés Komló Város Önkormányzata és intézményei számára” 

megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás értékeléséről. A bizottság a tárgyi 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt.-t hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

- a KEOP-7.1.0/11-2011-0014 számú „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű pályázat 
előkészítéséhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására, valamint a 
tanulmányok elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról. A 
bizottság az ajánlattételi felhívást jóváhagyta. A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az 
önkormányzat a fenti feladatok ellátására az alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre: 
 Mihalovics Gábor egyéni vállalkozó (7636 Pécs, Neumann J. u. 20.) 
 Vianex Kft. – ifj. Vilyevácz József (7627 Pécs, Diós dűlő 5/2. C. ép. II. em. 8.) 
 Köz Plusz P Kft. – Szabó-Gothard Máté (7121 Szálka, Napfény u. 18.) 

- a KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű pályázati konstrukció 
keretében benyújtani kívánt, a polgármesteri hivatalban megvalósítandó projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról. A bizottság az ajánlattételi 
felhívást jóváhagyta. A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat a fenti 
közbeszerzési eljárás keretében az alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre: 
 ÉTER-1 Mérnöki és Tanácsadó Kft. (1215 Budapest, Ady Endre út 57.) 
 RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) 
 QUALIKO Bt. (1183 Budapest, Szarvascsárda tér 2.) 
 
 
 
 
 
 



IV. 
Egyebek 

 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Társulás 2011. november 10-i üléséről készült 
jegyzőkönyv. 
 

II.  Tájékoztató liciteljárásról 
 

A 2011. október 26-án tartott liciteljáráson értékesítésre került: 
  
- a Flóra utcai 3 lakótelekből 2 db (még 2008-ban jelölte ki a képviselő-testület értékesítésre, 
de a közművek hiánya miatt eddig nem lehetett értékesíteni). Vételár: bruttó 1.475.000,- Ft és 
1.473.750,- Ft). 
  
- a Mecsekfalui út mellett található, összesen 3 ha, azaz 8851 m2 nagyságú 3 db külterületi rét 
(24/2011. (IX.26.) sz. határozatával a gazdasági, településfejlesztési bizottság jelölte ki 
értékesítésre). Vételár: összesen 2.505.000,- Ft. 
  
Adásvételi szerződések készítése folyamatban van. 
 
 
III. Tájékoztató a Startmunka programról 
 
A korábbiakban már tájékoztatást kapott a Tisztelt Képviselő-testület arról, hogy a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának felhívása alapján a kistérségi 
mintaprogramokra alapozva 2012. évben valamennyi hátrányos helyzetű kistérségben – így 
Komlón is – startmunka programok indulhatnak. 

A Startmunka program kedvező lehetőségeket biztosít a pályázó önkormányzatok számára, 
mert mind a bér és a járulék költségeket, mind a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi 
költségeket 100 %-ban támogatja. Napi 8 órás munkaidőben, akár egy éves időtartamra is 
lehet foglalkoztatni. 
 
A felhívásnak megfelelően Komló Város Önkormányzat Városgondnokságán, a Polgármesteri 
Hivatal munkatársaival egyeztetve megkezdődött az egyes projektek kidolgozása, a jövő évi 
foglalkoztatás, az elvégzendő feladatok tervezése. A pályázatok kidolgozását nehezítette, 
hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségétől 
érkező elektronikus levelekben naponta ellentmondásos információk érkeztek a pályázat 
feltételeiről. 

2011. november 10. napján, a megfelelő határidőben öt témakörben nyújtottunk be 
költségvetési tervtáblát a Munkaügyi Kirendeltségen. A mezőgazdasági, a belvíz-elvezetési, a 
mezőgazdasági földutak rendbetétele, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 
valamint a téli közfoglalkoztatás elnevezésű projektek kidolgozására került sor. A tervtáblák 
alapján 2012. évben 550 fő foglalkoztatását kívánjuk megvalósítani, amelyből 47 fő 
szakképzett, 503 fő szakképzetlen munkavállaló. A megpályázott létszámhoz kapcsolódó 



bérköltség 269.451.270 Ft, a dologi költség 123.343.133 Ft. Az egyes projektek részletes 
tartalmáról, valamint az elvégezni kívánt feladatokról a Városgondnokságon kaphatnak 
felvilágosítást. 
 
A költségvetési tervtáblákhoz kapcsolódó öt kérelem részletes szakmai programot és 
indokolást kell tartalmazzon, amelynek pontosítása a Városgondnokságon jelenleg is folyik. 
A részletes szakmai programot tartalmazó kérelmek legkésőbb a program tervtárgyalására 
rendelkezésre kell álljanak. A tervtárgyalást megelőzően a Munkaügyi Kirendeltségen 
áttekintik a programok szakmai tartalmát és a tervezett költségek indokoltságát. Áttekintik a 
foglalkoztatni tervezett létszámhoz viszonyítva a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen 
költségek indokoltságát, a beszerezni kívánt eszközök, gépek szükségességét, a 
közfoglalkoztatottak alapján a program egy főre eső fajlagos költségét. A program 
véglegesítésére a Munkaügyi Kirendeltségen lefolytatott tervtárgyalás eredményeként 
kerülhet sor. A tervtárgyalásra az önkormányzat illetékesei kapnak meghívást, valamint részt 
vesz a Munkaügyi Kirendeltség képviselője, valamint a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságának képviselői. A tervtárgyalás eredményéről, 
valamint a pályázat elbírálásáról a Tisztelt Képviselő-testületet ismételten tájékoztatjuk. 
 
IV. Tájékoztató a „Dél-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11.)” pályázattal kapcsolatos 
változásról 
 
A képviselő-testület előző ülésén elfogadott 196/2011. (X.27.) számú határozatával 
módosította jelen pályázathoz kapcsolódó 133/2011. (VI.23.) számú határozatát. 
 
A beruházás teljes költségének (bruttó 165.572.304,- Ft) a figyelembevételével a saját forrás 
összege a kerekítés általános szabályai szerint 8.278.615,- Ft. 
 
A pályázati adatlapnak az internetes felületen történő rögzítésekor derült ki, hogy a pályázati 
adatlap nem engedi a 95 % feletti támogatottságot. Jelen esetben a támogatás mértéke 
157.293.689,- Ft, ami a teljes beruházási költséget figyelembe véve 95,00000012 %-os 
támogatottságot jelent. 
 
A saját forrás 1,- Ft-tal történő megemelésével biztosítható, hogy a támogatottság 95% alatt 
legyen, ami az adatlapon már rögzíthető. 
 
A fentiek alapján a beruházási költség változatlanul hagyásával a saját forrás összege 
8.278.616,- Ft, míg az igényelt támogatás mértéke 157.293.688,- Ft. Tekintettel arra, hogy a 
pályázat benyújtásához mellékelni kellett a képviselő-testületi határozatot, ezért a határozat 
számszaki javítása az előzőekben leírtak szerint megtörtént. 
 

V. KEOP-5.3.0/A pályázat keretében megvalósuló intézményi energetikai korszerűsítés  
 
A tárgyi beruházás közbeszerzési eljárásának eredményéről korábban már tájékoztattuk a 
képviselő-testületet. 2011. augusztus 4. napján a két nyertes komlói céggel sor került a 
vállalkozási szerződések aláírására és a kiviteli munkák megkezdődtek. 
 
Az azóta eltelt időszakban a projektben szereplő hét óvoda energiahatékonyságot növelő 
beruházási munkái elkészültek, az átadás-átvételi eljárásokat lefolytattuk. 



 
A fennmaradó öt intézmény (Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, Városi Sportcsarnok, 
KBSK főépület, Szent Borbála Otthon telephelyei, Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény) esetében a munkák jelenleg is folyamatban vannak. 
Ennek oka, hogy a kivitelezők a kivitelezés megkezdését követően észleltek olyan előre nem 
látható műszaki problémákat, hiányosságokat, melyek elvégzése a szerződésben vállalt 
műszaki tartalomtól nem elválasztható, azok teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 
Mindezt írásban jeleztük a pályázatban közreműködő Energia Központ Nonprofit Kft. felé, 
továbbá közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően a pótmunkákra vonatkozóan 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottunk, mely eljárás jelenleg is 
folyamatban van. 
Az eljárás befejezésére és a kivitelezőkkel a szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha a 
közreműködő szervezet a pótmunkák elvégzését jóváhagyja. Mivel ez eddig nem történt meg, 
így az eredeti szerződés szerinti kivitelezési határidőket módosítottuk és valószínűleg további 
határidő módosításokra lesz szükség. A projekt támogatási szerződésében szereplő befejezési 
határidő (2011.12.15.) módosítását szükség esetén kezdeményezzük.  
 
 
 
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 jegyzőkönyvében 
foglaltakat, 

- a liciteljárásokról szóló tájékoztatót, 
- a Startmunka programról szóló tájékoztatót, 
- a „Dél-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11.)” pályázattal kapcsolatos változásról szóló 
tájékoztatót, 

- a KEOP-5.3.0/A pályázat keretében megvalósuló intézményi energetikai 
korszerűsítésről szóló tájékoztatót. 

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

 

Komló, 2011. november 17. 
 
         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. november 10-én 

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.) Köblényi polgármester választásról tájékoztató 
Előadó:  Polics József Elnök 

   Varga Zsolt irodavezető 
 
2.) Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület kérvénye 

   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
   Meghívott:  Dr. Finta István elnök 
 
   3.) 2012. évi ellenőrzési terv és 2012-2016. évi stratégiai terv 

Előadó: Polics József Elnök 
     Kőnigné Paskó Edina belső ellenőrzési vezető 

 
   4.)Kistérségi Környezetvédelmi Program elfogadása 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

   Meghívott: Kádas Miklós környezetvédelmi referens 
 

5.) 2011. évi előirányzat módosítás 
Előadó: Polics József Elnök 
  Kiss Béláné GESZ vezető 

 
  6.) Egyebek 
 

 
Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Társulás által 



fenntartott intézmények vezetőit, valamint Ébl Zsuzsannát, a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézettől. 
Az ülést 9 órakor megnyitom. 
A jelenléti ív alapján határozatképesek vagyunk. A jegyzőkönyv hangszalagon kerül 
rögzítésre. 
A meghívót mindenki megkapta, a napirendi pontok ismertek, annak sorrendjében a köblényi 
időközi polgármester választás miatt van változás. Az erről készült előterjesztés - mely 
kiosztásra került - lesz az 1. napirendi pont. Javaslom két napirendi pont - egy TIOP pályázat 
benyújtása, valamint a Szociális Szolgáltató Központ működési engedélyének módosítása – 
felvételét utolsó két napirendnek. Megkérdezném van-e valakinek más javaslata. Amennyiben 
nincs, kérem kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. napirendi pont: Köblényi polgármester választásról tájékoztató. 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzata Köblény község. A 
Polgármester, Kiss Gyula lemondása után 2011. november 6-án időközi polgármester 
választást zajlott le a településen, ahol Klesch Csabát választották meg polgármesternek. 
Polgármester úrnak gratulálok, és eredményes munkát kívánok. Kérdezem kíván-e szólni? 
Klesch Csaba: Köszönöm a bizalmat, igyekszem minden tudásommal a Társulás javát 
szolgálni.  
Polics József: Köszönöm. A Humánszolgáltató bizottság tárgyalta, kérdezem véleményüket. 
Pecze Gábor: Javasoljuk Klesch Csaba polgármester urat a Humánszolgáltató bizottság 
tagjává választani.  
Polics József: Van-e valakinek kérdése, hozzászólási igénye? Nincs, akkor kérem szavazzunk 
a határozati javaslatokról. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza:  
 
41/2011. (XI. 10.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a köblényi polgármester választásról szóló 
előterjesztést megvitatta – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének figyelembe vételével 
– és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Tárulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzataként szereplő Köblény község 
polgármestere személyében történt változást vezetesse át. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározásra kerülő Humánszolgáltató Bizottság tagjaként Klesch Csabát 
szerepeltesse. 

3.) A Humánszolgáltató Bizottság összetétele az alábbiak szerint alakul: 
Humánszolgáltató Bizottság  7 fő 
 

Elnök  Pecze Gábor   
Tagok: 

Bregó János 
  Vargáné Szabó Gabriella 
  Weisz Kornélia 
  Papp István 
  Walke Zsolt 



  Klesch Csaba 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 

Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
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Polics József 
    Elnök 

 
 
2. napirendi pont: Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület kérvénye 
Polics József: A Sásdi Kistérségi Társulás az Egyesületen keresztül azzal a kéréssel fordult 
hozzánk, hogy 750.000,- Ft – ot utaljunk át részükre. Az indokuk az volt, hogy a Sásdi 
Társulás nem kapta vissza az Egyesülettől a korábban nyújtott kölcsönt, melynek összege 1,5 
millió Ft volt. A Komlói Kistérség pedig visszakapta ugyan ezen kölcsönt. Ha pedig átutaljuk 
a kért összeget, akkor ezáltal kétfelé oszlik a költség. Tekintettel arra, hogy a Mecsek-
Völgység-Hegyhát Egyesület 2008-ban kölcsön nyújtását kérte – amit Társulásunk elfogadott 
és rendezett -, nem javaslom a Sásdi Kistérségi Társulás igényének elfogadását. Továbbá az 
Egyesület csupán azt jelezte, hogy nem képes azonnal és egy összegben kifizetni tartozását a 
Sásdi Kistérség felé, ezért javaslom, hogy a két érintett fél kezdeményezzen egyeztetéseket 
arra vonatkozóan, hogy a Sásdi kistérség milyen ütemezésben kaphatja vissza kölcsönét. 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérdezem véleményüket. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Van-e kérdés, vagy hozzászólási igény? Nincs, akkor szavazzunk a határozati javaslatról.  
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
42/2011. (XI. 10.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi Bizottság véleményének 
figyelembe vételével – a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület kérvényét megvitatta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa nem tarja indokoltnak a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 
igényét 750.000,- Ft támogatás folyósítására.  

 
2.)  A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Tanács döntéséről az érintett Mecsek-

Völgység-Hegyhát Egyesület elnökét tájékoztassa. 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
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       Polics József 

Elnök 
 
 



 
3. napirendi pont: 2012. évi ellenőrzési terv. 
A következő évi ellenőrzési tervet minden évben november 15-ig jóvá kell hagynia a Társulás 
Tanácsának. Kérdezem Kőnigné Paskó Edina belső ellenőrzési vezetőt, hogy van-e 
kiegészíteni valója az előterjesztéshez. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az 
elnököt kérdezem a bizottság véleményéről. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Polics József: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs, akkor kérem szavazzunk a napirendi 
pontról. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
43/2011. (XI. 10.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, 
a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a 2012. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet és a 2012-2016. évi stratégiai tervet és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Társulási Tanács az 1. és 2. számú mellékleteiben szereplő ellenőrzési terveket jóváhagyja 
azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a 
munkaszervezet vezetője beszámol a testületnek. 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

Kőnigné Paskó Edina belső ellenőrzési vezető 
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Polics József 
    Elnök 

 
 
4. napirendi pont: Kistérségi Környezetvédelmi Program elfogadása. 
Polics József: A Környezet védelméről szóló (1995. évi LIII.) törvény 46 § (1) a.) pontja 
értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló települési 
környezetvédelmi programot dolgoz ki. Ezen törvény 48/E. § (5) pontja kimondja, hogy a 
települési önkormányzatok önálló települési környezetvédelmi program mellett vagy helyett 
közös települési környezetvédelmi programot készíthetnek. Az e feladat vállalására is 
kiterjedő többcélú kistérségi társulás környezetvédelmi programot készíthet. A program 
elkészült, a hivatalokkal az egyeztetések megtörténtek. Területfejlesztési bizottság tárgyalta, 
kérdezem a véleményüket. 
Lép Péter: Támogatjuk. 
Polics József: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs, akkor kérem szavazzunk a napirendi 
pontról. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
44/2011. (XI. 10.) sz. Tct. Határozat 



A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Területfejlesztési Bizottság véleményének 
figyelembe vételével – a Komlói Kistérség Környezetvédelmi Programját megvitatta és az 
alábbi határozatot hozza: 

1.) A Társulás Tanácsa megismerte és elfogadásra javasolja a Komlói Kistérség 
Környezetvédelmi Programját. 

 
2.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy az elfogadott 

Környezetvédelmi Programot küldje meg a törvényben meghatározott hatóságok 
részére véleményezésre. 

 
3.) A Társulás Tanácsa az illetékes hatóságok állásfoglalása beérkezését követően 

napirendre tűzi a Kistérségi Környezetvédelmi Programot, amennyiben a 
véleményezést követően indokolt. Amennyiben a beérkezett állásfoglalások nem 
indokolják a Környezetvédelmi Program 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 Környezetvédelmi Programot, 
majd az erről szóló határozati kivonatokat a Kistérségi Iroda részére küldjék meg 

 
5.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, valamint felkéri a települési 

önkormányzatok polgármestereit, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsa által elfogadott Környezetvédelmi Program közzétételéről 
intézkedjen. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
   Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
   Települési önkormányzatok polgármesterei 

 
K o m l ó, 2011. november 10. 
        

Polics József 
    Elnök 

 
 
5. napirendi pont: 2011. évi előirányzat módosítás 
A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges a napirendet 
tárgyalni. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kissné Vali: Nincs, bizottsági ülésen mindent megtárgyaltunk.  
Polics József: A napirendi pontot valamennyi bizottság tárgyalta, kérdezem támogatták-e?  
Kovács Gyula: Igen 
Pecze Gábor: Igen. 
Lép Péter: Igen 
Polics József: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs, akkor kérem szavazzunk a napirendi 
pontról. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 



 
 
45/2011. (XI. 10.) 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 11. 10-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      615 325 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                                615 325 ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 
Ebből: 
 

 
A működési célú kiadásokat 566 326 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat 222 772 ezer Ft-ban, 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 50 802 ezer Ft-ban, 
• a dologi kiadásokat                          169 781 ezer Ft-ban, 
• az ellátottak juttatásait 18 729 ezer Ft-ban, 
•  egyéb működési célú kiadások 

összegét                                            104 242 ezer Ft-ban, 
 
 

 A felhalmozási  célú kiadásokat 48 999 ezer Ft-ban, 
• a  beruházási kiadásokat                     47 758 ezer Ft-ban 
• egyéb felhalmozási célú kiadás               541 ezer Ft-ban 
• a felújítási kiadásokat                              700 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 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. november 10. 
        

Polics József 
    Elnök 

 
Egyebek: Megadom a szót Kasziba Zsuzsannának, aki a jövő évi házi segítségnyújtással és a 
hajléktalan ellátást érintő pályázati lehetőséggel kapcsolatban ad tájékoztatást. 
Kasziba Zsuzsanna: A 2012-es évi normatíva lehívásnál lehetőség van arra, hogy négy 
társadalmi dolgozó felvételével plusz normatívát hívjunk le, aminek finanszírozási 
szempontból pozitív hatása lesz.  
Polics József: az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
kérdezem véleményüket. 
Pecze Gábor: Támogatjuk. 
Kovács Gyula: Támogatjuk. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Kiosztásra került a határozati javaslat, aki ezzel egyetért, 
kérem szavazzon.  
 



Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
46/2011. (XI. 10.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével - a Szociális Szolgáltató Központ működési engedély 
módosítását megvitatta. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy 2011. december 01-től a Szociális 
Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás keretében a komlói körzetben Komlón 2 
fővel, Mánfán 1 fővel, Mecsekpölöskén 1 fővel bővítse az alkalmazott társadalmi 
gondozók számát. 

2.) A Társulás Tanácsa megbízza a Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjét, hogy a házi 
segítségnyújtásban ellátható létszám emelése miatt kezdeményezze a szolgáltatás 
működési engedélyének módosítását a Baranya Megyei Kormányhivatalnál. 

 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 

Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 
 
K o m l ó, 2011. november 10. 
        

Polics József 
    Elnök 
 
 

Polics József: ismét megadom a szót Kasziba Zsuzsannának, most egy TIOP pályázati 
lehetőségről ad tájékoztatást. 
Kasziba Zsuzsanna: A felmérések folynak, de mindenképpen a hajléktalan szállót szeretnénk 
felújítani. Legutóbb 2002-ben volt felújítva, de azóta eltelt jó néhány év. Az egyik kikötés a 
pályázatban, hogy öt évig kell vállalni az intézmény fenntartását.  
Polics József: az említett dolgok le vannak írva a kiosztott anyagban, az előterjesztést a 
Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérdezem véleményüket. 
Pecze Gábor: Támogatjuk. 
Kovács Gyula: Támogatjuk. 
Polics József: Kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs, akkor kérem szavazzunk a napirendi 
pontról. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
47/2011. (XI. 10.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével - a TIOP 3.2.4-11/1 pályázat benyújtását megvitatta. Az 
előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Szociális Szolgáltató Központja pályázatot nyújtson be a TIOP 3-2-4-11/1 
azonosító számú pályázati kiírásra. 

2.) A Társulás Tanácsa kijelenti, hogy egyetért a pályázat céljaival. 



 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 

Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 
 
K o m l ó, 2011. november 10. 
        

Polics József 
    Elnök 

Polics József: Egyebekben van-e valakinek kérdése? 
Lép Péter: Szeretnénk csatlakozni a komlói ügyeleti rendszerhez, ehhez viszont a 
rendszerben lévő összes önkormányzatnak határozatot kell hoznia arról, hogy minket 
befogadjanak. Ebben szeretném kérni az érintett önkormányzatok segítségét.  
 
Polics József: Köszönöm a Tanács munkáját. Meghívok minden érdeklődőt a TÁMOP 5.2.5. 
projekt állófogadással egybekötött nyitórendezvényére, amely 10 órakor kezdődik itt a 
nagyteremben. Előtte megadom a szót Ébl Zsuzsannának, a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet elemzőjének, aki a Pozitív Mintaörökítés Programról tart rövid 
tájékoztatót. 
 
Az ülést bezárom 09 óra 35 perckor 
 
 
 

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



BESZÁMOLÓ 
 
a polgármester 2011. október 26-a és november 24-e között végzett munkájáról 
 
 

- Több fordulóban egyeztettem a Pannon Volán helyközi menetrendről és annak 
finanszírozhatóságáról. 

- Az E-ON képviselőjével tárgyaltam az Önkormányzat és intézmények 
energetikai kérdéseiről. 

- Alsómocsoládon részt vettem a Hét Patak Gyöngye Natúrpark címátadó  
ünnepségen. 

- Vásárosdombón Köznevelési konferencián előadást tartottam a Köznevelési 
törvénnyel kapcsolatban. 

- Tállai András Államtitkár Úrral tárgyaltam az ÖNHIKI-s II. fordulóról illetve a 
III. fordulóra való benyújtás lehetőségéről. 

- Dr. Illés Zoltán Államtitkár Úrral egyeztettem az M9-es autópálya  
környezetvédelmi kérdéseiről és a víz-, csatorna- szolgáltatásokról szóló  
törvénytervezetről. 

- Civil Fórum rendezvényén jelentem meg. 
- A Vízműnél ártanács ülést megelőző egyeztetésen vettem részt. 
- A gazdasági társaságaink vezetőivel tárgyaltam. 
- Részt vettem az alábbi projekt megnyitóján: „Klubhálózattal a szociális  

hátrányok leküzdéséért.” 
- Tárgyaltam energetikai befektetőkkel. 
- A Magyarhertelendi Termálfürdő átadásán vettem részt. 
- Bencsik János Államtitkár Úrral energetikai beruházásokról illetve a központi 

ármegállapításokról (víz, csatorna, hulladékszállítási díj) tárgyaltam. 
- Völner Pál Államtitkár Úrral egyeztettem a helyi közlekedés aktuális  

kérdéseiről. 
- Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű szóba jöhető alkotóival  

tárgyaltam. 
- Sikondán megnyitottam az Új - Híd termet és vállalkozókkal értekeztem. 
- Pécsett a BAT dohánygyárban részt vettem az új fejlesztések bemutatóján. 
- Településtörténeti vetélkedőn a zsűri elnökeként működtem közre. 
- Részt vettem a Vízmű-napon, Szociális Napon és a Vállalkozói Klub  

rendezvényén. 
 
Komló, 2011. november 21. 
 
 
 
         Polics József s.k. 
          polgármester 



Beszámoló alpolgármesteri munkáról 
2011. október 26. – 2011. november 24. 

 

- Többször folytattunk helyszíni egyeztetést a Nagy László utcai épület 

munkálatainál. 

- TDM megbeszéléseket folytattam a térség polgármestereivel. 

- Több alkalommal egyeztettem sport vezetőkkel a jövő évi tervekről. 

- Részt vettem a Magyarhertelendi Termál Fürdő átadásán. 

- Több céggel is folytattam tárgyalásokat munkahely teremtési lehetőségekről. 

- Az E-ON képviselőjével tárgyaltam az Önkormányzat és intézmények 

energetikai kérdéseiről. 

- A gazdasági társaságaink vezetőivel egyeztettünk. 

- A Civil fórum vettem részt. 

- A Mecsekjánosi Óvoda rendezvényén voltam jelen. 

- Több fordulóban egyeztettem a Pannon Volán helyközi menetrendről és 

annak finanszírozhatóságáról. 

- Bejáráson vettem részt képviselői munkámmal kapcsolatban, a 

választókerületemben. 

- Részt vettem Budapesten az OKF ülésén a 2012-től érvénybe lépő 

jogszabályi változásokról. 

- Táppénzen voltam november 14-étől. 

 

 

Komló, 2011. november 21. 

 

 

 

         Kupás Tamás Levente 

                alpolgármester 



 
 
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 5241 fő, aránya 19,5%.  
 

  2011. július 2011. augusztus 2011. szeptember 2011. október 

 
Komló város 2273 21,00% 2221 20,60% 2222 20,60% 2246 20,80% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

5191 19,30% 5112 19,00% 5207 19,40% 5241 19,50% 

 
Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2245 fő (+24 fő az előző hónaphoz képest), aránya 20,8% 
• Tartósan regisztrált: 610 fő (-13 fő) 



• Álláskeresési ellátásban részesül: 526  fő (-23 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 14 fő 
• BPJ/FHT: 875 fő (+74 fő) 
• 25 év alatti: 318 fő  
• 50 év feletti: 539 fő (+2 fő) 
• Legfeljebb 8 általános iskolát végzett: 821 fő (+13 fő) 

 
A regisztráltak számában bekövetkezett gyenge emelkedést az idényjellegű munkák 
befejezésével (pl. építőipar), továbbá az Elcoteq pécsi gyáregységéből elbocsájtott 
munkavállalók belépésével indokoljuk. Az Elcoteqtől a regisztrációba beáramló nagyobb 
létszám megjelenése várhatóan a következő hónapban, a felmondási idők lejárta után lesz 
érezhetőbb. 
 

A BPJ/FHT-ben részesülők számának 
alakulása Komlón
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Munkaerőpiac:   
Komló városát érintően elkészült és bírálat előtt áll, a több mint 400 fő foglalkoztatását 
előirányzó Start közfoglalkoztatási program. A program részleteiről a következő hónapban 
beszámolunk. 
 
Megjegyzés: A közfoglalkoztatási programok bírálatai illetékességi területünk 
önkormányzataival e héten folyamatosan zajlanak, ezért a testületi ülésen személyesen részt 
venni nem tudok.   
 
 
Komló, 2011. 11. 21. 
 
Tisztelettel: 

Götzerné Páva Mária 
Kirendeltségvezető 

 


	E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-én
	tartandó ülésére
	Lejárt határidejű határozatok
	A bizottságok 2011. október 24-e óta végzett tevékenysége
	Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

	Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatott hozza:
	Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatott hozza:
	Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatott hozza:
	Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatott hozza:
	Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatott hozza:
	Komló Város Önkormányzat
	Polgármestere, és Képviselőtestülete részére
	Komló
	Városház tér 3.
	Tisztelt Polgármester Úr!
	Tisztelt Képviselőtestület!
	A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában
	Komló, 2011. 11. 21.

