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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 111/2011. (V.26.) számú határozat alapján a képviselő-testület a sportkoncepció 
felülvizsgálatát a jogszabályi változásokat követően 2011. december 31-ig előírta. Tekintettel 
arra, hogy az irányadó központi jogszabályok megalkotása folyamatban van, a pontos 
körülmények jelenleg még nem ismertek, ezért a sportkoncepció felülvizsgálatának 
határidejét 2012. március 31-re kérem módosítani. 
 
A 147/2011. (VII.28) számú határozat alapján a Flockdecor.com Kft.-vel (korábbi neve: 
Apollo Seed Technology Kft.) kötendő támogatási szerződés aláírása megtörtént. A 
kedvezményezett a támogatási összeg felhasználását eredeti számla bemutatásával igazolta.  
 
A 164/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a polgármester Magyarszék és Liget 
községeket a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 projekthez kapcsolódó többlet önerő igény 
összegéről értesítette, melynek alapján Liget község már teljesítette fizetési kötelezettségét, 
Magyarszék jelen időpontig még nem. Magyarhertelend község részére a korábban többlet 
önerőként megfizetett összeg (4.000.- Ft.) visszafizetése megtörtént. 
 
A 202/2011. (X.27.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a gépjármű üzemeltetési 
szabályzatot a képviselő-testület döntésének megfelelően módosította, a szabályzat 
egyeztetése folyamatban van. 
 
A 204/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a bizottságok személyi 
összetételében bekövetkezett változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat VI. számú 
függelékén átvezettette. 
 
A 205/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a bizottságok személyi 
összetételében bekövetkezett változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat VI. számú 
függelékén átvezettette. 
 
A 206/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 210/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a cafeteria-juttatás kifizetéséhez felszabadított 
fedezet utalásra került, az intézmények gondoskodtak az utalványok megrendeléséről, hogy a 
dolgozók még ez évben hozzájussanak a cafeteria-juttatáshoz. 
 
A 211/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a polgármester az önkormányzati területen lévő 
parkolók használatával kapcsolatos megállapodást a Wellness Hotelt üzemeltető Síkfürdő Kft. 
ügyvezetőjével aláírta. 
 
A 212/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a volt Nagy László Gimnázium épülete 
villamoshálózat fejlesztésének igénybejelentése a szolgáltató felé megtörtént, a polgármester 



az igénybejelentést, illetve a szolgáltatóval kötendő szerződést számlafizetőként aláírta, 
továbbá sor került a Kézmű Kft.-vel, a villamoshálózat fejlesztéséről szóló együttműködési 
megállapodás aláírására is. 
 
A 215/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a polgármester a mecsekfalui szabadidőpark 
kisléptékű infrastruktúra fejlesztése című LEADER pályázattal kapcsolatos fejlesztési célú 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a Mecsekfalui Településrészi Önkormányzattal 
aláírta. 
 
A 217/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos képviselő-testületi döntésről a jegyző a 
hallgatókat értesítette. 
 
A 218/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testület 
határozatában nevesített művészek részére a pályázati anyagokat megküldte. 
 
A 219/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a képviselő-testület 
döntéséről szóló határozatot a Komlói Kistérség munkaszervezetének megküldte, a módosított 
megállapodás aláírására akkor kerül sor, ha minden érintett önkormányzat meghozta döntését. 
 
A 222/2011. (XI.24.) számú határozat végrehajtásáról a jelen képviselő-testületi ülésen 
tárgyalásra kerülő „A Komló- Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, valamint az 
önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért 
fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása” című napirend keretében kapnak tájékoztatást a 
Tisztelt Képviselők. 
 
 
 

II. 
A bizottságok 2011. november 21-e óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2011. november 21-i ülésén Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepcióját, majd a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta a bizottság. Az egyebek napirendi pont 
keretében a bizottság elnöke gratulált a Szociális Munka Napja alkalmából dicséretben 
részesült személyeknek. Ezt követően – átruházott hatáskörben – önkormányzati lakások 
bérbeadásáról, szociális kölcsön megállapításáról, valamint szemétszállítási díjkedvezmények 
odaítéléséről döntött a bizottság.  
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén november 21-én hétfőn tartotta soron következő ülését a bizottság, melynek keretében 
a Gesztenyési Klub épületének üzemeltetésre történő átadása, a volt Nagy László Gimnázium 
épületének hasznosítása III., a volt SZTK épületében található önkormányzati tulajdonú, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek átadása, valamint az önkormányzati területen lévő parkolók 
használatba adása szerepel napirenden. Tárgyalta a bizottság a Belső Tűz Egyesület kérelmét, 
a helyi autóbusz-közlekedés átalakításának kérdését, Komló Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját, továbbá az önkormányzati beruházásokról szóló 10/1997. (IV. 
15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Elfogadásra javasolta a bizottság a 



képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítását, továbbá a Nemzeti Összetartozás jegyében állítandó 
emlékműről szóló előterjesztést. Állást foglaltak a Jobbik keresztállításai kérelme kapcsán, 
valamint a mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra-fejlesztése című – LEADER 
pályázat benyújtása kérdésében. 
Döntött a bizottság a Gorkij u. 1. szám alatti ingatlanok értékesítéséről. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
2011. november 22-én ülésezett a bizottság. Az ülésen Komló Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletének módosítása, valamint 2012. évi költségvetési koncepciója, a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása szerepelt napirenden. Tárgyalt a bizottság a Komlói 
Kistérség Együttműködési Megállapodásának módosításáról (Kárász község csatlakozása az 
orvosi ügyelethez), a nem költségvetési szervek támogatására kiírásra kerülő pályázatról, 
valamint a 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj-támogatásról 
szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
November 17-én tartott rendkívüli ülésén a Gorkij u. 2. szám alatti épület lépcsőház 
orsóterében létesítendő lift teljes körű kivitelezésére, valamint a lift megépítéséhez szükséges 
engedélyes tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásról döntött a 
bizottság. 
November 22-i rendes ülésén elsőként a helyi autóbusz-közlekedés átalakítása, majd a 
„Gorkij u. 2. szám alatti épület lépcsőház orsóterében létesítendő lift teljes körű kivitelezése, 
valamint a lift megépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése” tárgyú beszerzési 
eljárás értékelése szerepelt napirenden. Tárgyalta a bizottság a volt Nagy László Gimnázium 
épületének hasznosítása III., a gazdasági, településfejlesztési bizottságba kültag választása, az 
önkormányzati területen lévő parkolók használatba adása, valamint a mecsekfalui 
szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése című – LEADER pályázat tárgyú 
előterjesztéseket. Állást foglalt a bizottság a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011. (VI. 23.) kt. határozat 2. 
számú módosítása, a Gesztenyési Klub épületének üzemeltetésre történő átadása, a volt SZTK 
épületében található önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek átadása, 
továbbá az önkormányzati beruházásokról szóló 10/1997. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése tárgyában. Elfogadásra javasolta a bizottság a képviselő-testületnek 
a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
személyi változásai, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. 
(V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása és a 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatót. Tudomásul vette a bizottság az 
intézményi kötelezettségek értékéről szóló beszámolót. Napirenden szerepelt még a Komló 
Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló 
tájékoztató, Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, valamint a 
2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a vízi 
közmű szolgáltatási rendszer átalakítására történő felkészüléssel kapcsolatos előterjesztést. 
Rendkívüli ülést tartott november 25-én a bizottság, melyen a KEOP-5.3.0 pályázathoz 
kapcsolódó építési beruházások megvalósítására vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárások értékeléséről döntöttek. 
Újabb rendkívüli ülésre került sor december-2-án, melynek napirendjén a polgármesteri 
hivatalban a napelemes rendszer kiépítésére adott ajánlatok értékelése és a KEOP-7.1.0/11 
pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása szerepelt. 



 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 30. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2011. november 15. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2011. november 13. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2011. október 3. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2011. november 8. óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2011. november 18-i ülésén az elmúlt évről szóló beszámoló, a várható munkálatokról, 
valamint a tervezett programok szóló tájékoztató hangzott el. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 
 Önkormányzati lakások bérbeadása ügyében: 

- a Komló, Kazinczy u. 1/A. I/1. szám alatti 2 szoba összkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 1/C. II/4. szám alatti 2 szoba összkomfortos, 
- a Komló, Sportvölgy 5. fsz. 5-6. szám alatti , 
- a Komló, Kazinczy u. 12. I/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 15. II/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 11. III/4. szám alatti 1 szoba félkomfortos,, 
- a Komló, Kazinczy u. 6. fsz. 1. szám alatti 2 szoba komfortos, 
- a Komló, Körtvélyes u. 9. AS. 1. szám alatti 2,5 szoba összkomfortos, 
- a Komló, Nagyszántó u. 5. IV/13. szám alatti 2 szoba összkomfortos, valamint a 
- Komló, Cserma u. 9. IV/14. szám alatti 1,5 szoba összkomfortos lakás 

kiutalásáról. 
 

 Szociális kölcsön megállapítása ügyében: 
- egy fő részére 20.000.- forint összegű szociális kölcsön megállapításáról, 12 havi 

részletben történő visszafizetéssel, 
- egy fő kérelmét elutasította a bizottság. 
 

 Szemétszállítási díjtámogatások odaítélése ügyében  
- tíz fő részére állapított meg támogatást a bizottság. 



 
A gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 
 Az önkormányzati tulajdonú, komlói 1333/A/9, 14, 15, 16 hrsz-ú, természetben a 

Komló, Gorkij u. 1. sz. alatt található összesen 211 m2 nagyságú ingatlanok második 
versenytárgyalására az ingatlanok kikiáltási árának összesen 4.230.000.- Ft-ban történő 
meghatározásáról. 

 
A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 
 November 17-i ülésén a Gorkij u. 2. szám alatti épület lépcsőház orsóterében létesítendő 

lift teljes körű kivitelezésére, valamint a lift megépítéséhez szükséges engedélyes tervek 
elkészítésére irányuló beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, melynek értelmében 
az ajánlattételi felhívás a 
1. Liftgeneral Kft. (8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.) 
2. Keller Hidrolift KFt. (1032 Budapest, Kiscelli út 4.) és a 
3. Mesterlfit Kft. (7630 Pécs, Basamalom út 6.) 
részére került megküldésre. 
 

 November 22-i ülésén ugyanezen beszerzési eljárás értékeléséről, melynek értelmében a 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Mesterlfit Kft.-t hirdette ki az 
eljárás nyerteseként. 

 
 November 25-i ülésén a KEOP-5.3.0 pályázathoz kapcsolódó kiegészítő építési 

beruházások megvalósítására vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárások értékeléséről. 
A bizottság az  
 
1) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7300 Komló, 48-as tér 7.) 
 
2) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (7300 Komló, Városház tér 1.) 
 
3) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, 
KBSK főépület (7300 Komló, Pécsi út 44.) 
 
4) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, 
Városi Sportcsarnok (7300 Komló, Eszperantó tér 1.) 
 
5) Energiahatékonyság növelése Komló Város Önkormányzatának Intézményében, 
Szent Borbála Otthon Liliom és Sallai utcai telephelye (7300 Komló, Liliom u. 9. és 
Sallai u. 32.) 
 
tárgyú közbeszerzési eljárásokat a Kbt. 92. §-ának c) pontja alapján eredménytelennek 
nyilvánította, tekintettel arra, hogy Az európai uniós támogatást nyújtó szervezet 
Közreműködő Szervezet (Energia Központ Nonprofit Kft.) az építési munkáknak a 
pályázati támogatással történő megvalósításához nem járult hozzá. 
 

 December 2-i ülésén 
- a polgármesteri hivatalban a napelemes rendszer kiépítésére adott ajánlatok 

értékeléséről, melynek során a QUALIKO bt. (1183 Budapest, Szarvascsárda tér 



2.), valamint az RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) 
ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította és 
az érvényes ajánlatot tevő, és egyben a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft.-t (1215 Budapest, Ady Endre út 
57.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

- A KEOP-7.1.0/11 „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok 
ellátásáról, melynek keretében a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
jóváhagyta és az alábbi cégeknek történő megküldését fogadta el: 

1. Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) 
2. ST&S Mérnöki Iroda Bt. (1016 Budapest, Czakó u. 7.) 
3. Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. (1012 Budapest, Várfok u. 14.) 
 
 

IV. 
Egyebek 

 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Társulás 2011. november 10-i üléséről készült 
jegyzőkönyv. 
 
II.  Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. november 30-án tartott ülésének 
jegyzőkönyvét tartalmazza az előterjesztés 2. sz. melléklete. 
 
III. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 sz. (Energiahatékonyság növelése Komló Város 
Önkormányzatának intézményeiben) pályázathoz kapcsolódó EU önerő alap pályázat  
 
A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályától érkezett tájékoztatás szerint a 
2011. augusztus 25. napján benyújtott pályázatot 12.742.568.- forint támogatásban részesült 
az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) ÖM rendelet 
alapján. A tájékoztató levél az előterjesztés 3. számú mellékleteként került csatolásra. 
 
IV. Tájékoztató a startmunka-programról 
 
A Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított 
Startmunka-program keretében történő közfoglalkoztatásra nyújtott be pályázatot az 
önkormányzat. Így 2012. január 1.-től december 31.-ig 425 fő foglalkoztatására nyílik 
lehetőség. A program 5 projectet ölel fel, melyek keretében felszámolhatóak a város 
környékén lévő illegális hulladéklerakó helyek, felújíthatóak a csapadékelvezető árkok, a 
mezőgazdasági földutak, megkezdődhet az erdők rendbetétele a már meglévő erdészeti tervek 
alapján, valamint téli foglalkoztatás keretében az önkormányzati tulajdonú lakások felújítása 
is megtörténhet. A programra kapott támogatás összege 397. 440. 993. Ft-, ami a 
foglalkoztatottak munkabérét és járulékait, valamint a dologi költségeket is fedezi. A 
benyújtott pályázatról 2011. november 23-án egyeztető értekezletet tartottak. Az ott készült 
jegyzőkönyv értelmében a lepályázott összeget teljes egészében elfogadták. 



Projectek Téli 
project 

Mezőgazdasági 
project 

Mezőgazdasági 
földutak 
rendbetétele 

Belvízelvezetési 
project 

Illegális 
hulladéklerakó 
helyek 
megszüntetése 

Bérek és 
járulékok 

30.256.830 40.247.100 59.512.590 60.370.650 79.064.100 

Egyéb 
költségek 

13.751.294 13.651.224 31.109.250 33.688.657 35.789.298 

Összesen 44.008.124 53.898.324 90.621.840 94.059.307 114.853.398 
 
 
 
 
V. A szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élők komplex lakhatási és 
képzéssel egybekötött munkaerő-piaci modellprogramja 
 
A program alapja egy megállapodás, amely egyrészt a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, másrészt a Türr István Képző és Kutató Intézet (Pécs) között jön létre. 
Előzmények 
 
A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel 
egybekötött munkaerő-piaci modellprogramjának koncepciójáról és a kapcsolódó 
intézkedésekről szóló 1315/2010. (XII.27.) Korm. határozat a Területi Felzárkózási 
Támogatáskoordinációs Központot nevesíti az említett modellprogram végrehajtására, 
melynek feladatait jelenleg a Türr István Képző és Kutató Intézet látja el. Az előirányzat 
felhasználására a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. 
(III. 30.) KIM rendelet 84. §-ában foglaltak szerint van mód. 
 
A pénzügyi forrás a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényben 
foglaltak alapján biztosított.  
A program célterülete: 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: KIM) a Kormány 1315/2010. 
(XII. 27.) számú határozata alapján dolgozta ki a szegregált lakókörnyezetben, 
mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci 
modellprogramját. 
A program keretében 8 helyi szintű pilotprojekt kerül megvalósításra a következő 
helyszíneken:  

• a) Ózd-Velencetelep és Hétes-telep,  
• b) Tiszaroff, Szolnok - Motor utca,  
• c) Baranya megyében Komló, Vajszló  
• d) Nyíregyháza (Huszár-telep, Keleti lakótelep).   

 
A helyszínek kiválasztása szakmai egyeztetés után, a Kormányhivatalok egyetértésével került 
kijelölésre. 
Az előkészítő tevékenységek keretében nov. 3 és dec. 5 között egyeztetés történt a TTK 
képviselői, a komlói önkormányzat illetékesei és a CKÖ képviselői között, illetve az 
önkormányzat megküldte a végrehajtással, koordinálással megbízott kutatóintézetnek a 
lakhatási feltételek javításáról, továbbá az életvitellel és felzárkóztatással kapcsolatos 
képzésekre vonatkozó koncepcióját 
Az önkormányzat által – a Komló, Kazinczy utcai szegregált területen élők lakhatási 
feltételeinek javításával kapcsolatban - megküldött költségvetés, 2011. december 8. az 
illetékes fórum elé került, továbbá a szakmai koncepció előkészítése a Szakmai Irányító 
Tanács felé megtörtént. 



Ezt követően további egyeztetésekre kerül sor az érintettek között, ezt követően kerülhet sor 
Komló városával együttműködési megállapodás megkötésére.  
Tervezett korszerűsítési feladatok: 

• Az ivóvíz hálózat felújítása, gerincvezeték és bekötővezetékek cseréje. A 
rekonstrukció tartalmazza a közterületi, helyreállítási munkákat is. 

• Az elektromos mérőberendezések, 3 fázisú előre fizetős rendszerűvé történő 
átalakítása.  

• Falazott kémények felújításra, kibélelésre kerüljenek. A munkálatokkal érintett 
helyiségek festése, mázolása, továbbá új, vegyes tüzelésű fűtőberendezések 
beszerzésére és beüzemelésére.  

• Komló, Vörösmarty utca 4-6. szám alatti épületben lévő Caritas Alapítvány 
helyiségeiben festő, mázoló és burkoló munkák elvégzése. Szükséges továbbá a 
mosdók, WC-k gépészeti berendezéseinek felújítása, a hiányzó szerelvények, 
berendezési tárgyak beépítése.  

 
A modellprogram további fejleményeiről, a konkrét feladatok ismeretében a program 
költségvetéséről a későbbiekben tájékoztatjuk a tisztelt képviselő testületet. 
 
 
 
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 KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 sz. (Energiahatékonyság növelése Komló Város 
Önkormányzatának intézményeiben) pályázathoz kapcsolódó EU önerő alap 
pályázatról szóló tájékoztatást, 

- a startmunka-programról szóló tájékoztatót, 
- A szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élők komplex lakhatási és 

képzéssel egybekötött munkaerő-piaci modellprogramjáról szóló tájékoztatót. 
 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
 
Határidő: 2012. január 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

 

Komló, 2011. december 7. 
 
         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 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 
 
 
1.) Egységes Pedagógia Szakszolgálat beszámolója a 2010/2011. tanévről  
    Előadó:  Polics József Elnök 

     Varga Zsolt irodavezető 
   Meghívott:  Kovácsné Páll Hajnalka 
 
   2.) Kárász község kérelme orvosi ügyeleti rendszerhez kapcsolódáshoz 

Előadó: Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 

 
3.) Iskolabusz normatíva felhasználás 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

   
4.) Szociális térítés díjak kiegészítése 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
5.) 2011. évi I-X. havi előirányzat felhasználás 

Előadó:  Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 
 

6.) 2012. évi költségvetési koncepció 
Előadó:  Polics József Elnök 

     Kiss Béláné GESZ vezető 
 

  7.) Egyebek 
 
 

 
 
 



Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit, valamint Kovácsné Páll Hajnalkát, az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetőjét. 
Az ülést 9 óra 14 perckor megnyitom.  
A jelenléti ív alapján határozatképesek vagyunk. A jegyzőkönyv hangszalagon kerül 
rögzítésre. A meghívót mindenki megkapta, a napirendi pontok ismertek, annak sorrendjében 
nincs változás. Megkérdezném van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, kérem 
kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. napirendi pont: Egységes Pedagógia Szakszolgálat beszámolója a 2010/2011. tanévről. 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2008. évben kötött 
megállapodást az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal a szakszolgálati feladatok ellátására. 
A megállapodás tartalmazza, hogy az intézmény vezetője köteles a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzat Társulás Tanácsa ülésén az intézmény szakmai tevékenységéről és 
az átadott pénzeszköz felhasználásáról beszámolni.  
Kérdezem Kovácsné Páll Hajnalkát, hogy van-e kiegészítenivalója. 
Kovácsné Pál Hajnalka: Nincs kiegészíteni valóm. 
Polics József: Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 
Kérdezem az elnököket a bizottságok véleményéről. 
Pecze Gábor: Köszönjük a Pedagógiai Szakszolgálat éves munkáját, és a további 
munkájukhoz sok sikert kívánunk. Az előterjesztést elfogadjuk. 
Kovács Gyula: Támogatjuk az előterjesztést.  
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza:  
 
48/2011. (XI. 30.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
beszámolóját és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat beszámolóját megismerte és elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József Elnök 

 
 
K o m l ó, 2011. november 30. 
        

Polics József s.k. 
    Elnök 

 
 
2. napirendi pont: Kárász község kérelme orvosi ügyeleti rendszerhez kapcsolódáshoz. 
Polics József: A 2011. november 10-i társulási ülésen Kárász község polgármestere az 
egyebek napirendi pontban jelezte, hogy a település a komlói ügyelethez szeretne csatlakozni, 
melyről Kárász Község képviselő-testülete határozatot hozott. Ahhoz, hogy újabb település 



csatlakozhasson, szükséges egyrészt az érintett 11 települési képviselő-testület hozzájárulása, 
másrészt a kistérségi társulás Tanácsának jóváhagyása is. 
Kérdezem Lép Pétert, hogy van-e kiegészítenivalója.  
Lép Péter: Nincs kiegészíteni valóm.  
Polics József: Az előterjesztést a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököt kérdezem 
a bizottság véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk az előterjesztést.  
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
49/2011. (XI. 30.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében a Humánszolgáltató Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta Kárász község kérelmét az orvosi ügyeleti rendszerhez 
való csatlakozásról és az alábbi határozatot hozza: 
 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyja, hogy 
Kárász Község Önkormányzata csatlakozzon az UNIMEDKER Kft. által működtetett 
7300 Komló, Kossuth L. u. 103. sz. alatti ügyeleti központhoz. 

 
3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri az érintett 

települések Polgármestereit, hogy képviselő-testületeikkel tárgyaltassák meg Kárász 
Község kérvényét. 

 
4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, 

hogy az Együttműködési Megállapodás egészségügyi feladatai – orvosi ügyeleti 
települései jegyzéke Kárász Községgel kiegészítésre kerüljön.  

 
5. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa utasítja a 

munkaszervezet vezetőt, hogy a települések által is jóváhagyott módosítást az 
Együttműködési Megállapodáson vezesse át. 

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
  Érintett települések polgármesterei 

 
 
K o m l ó, 2011. november 30. 
        

Polics József s.k. 
    Elnök 

 
 
 
 
 
 
 
3. napirendi pont: Iskolabusz normatíva felhasználás 
Polics József: A közoktatási feladatokat társulási formában látják el a Magyarszéki Iskola és 
Óvoda, valamint Ligeti Óvoda a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 



intézményei. A bejáró óvodás és iskolás gyermekek után járó normatívát a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás jogosult lehívni. A bejáró gyerekek szállításáról 
Magyarszék Község Önkormányzata és Magyarhertelend Község Önkormányzata 
gondoskodik. A későbbi vitás kérdések elkerülése érdekében szükséges, hogy a két érintett 
települési önkormányzat egymás között megállapodjon arra vonatkozóan, hogy a normatívát 
milyen formában osztják meg egymás között. A megállapodás ismeretében a következő, 
2012. évi költségvetési évben a kistérségi társulás gondoskodik a normatíva utalásáról. 
Javaslom, hogy a két érintett fél 2011. december 31. napjáig állapodjon meg egymással. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököt kérdezem a bizottság 
véleményéről. 
Kovács Gyula: Az előterjesztést támogatjuk. Fel szeretném kérni a Polgármester urat, hogy 
szíveskedjen segíteni abban, hogy e témában le tudjunk ülni tárgyalni Magyarszék 
Polgármesterével. Megköszönném a segítségét. 
Polics József: Rendben intézkedni fogok ez ügyben, és tájékoztatni fogom.  
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
50/2011. (XI. 30.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztése, 
valamint a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján – a 2012. évi iskolabusz normatívával 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri Magyarszék 
és Magyarhertelend Község Önkormányzatait, hogy 2011. december 31. napjáig 
állapodjanak meg egymással a 2012. évi iskolabusz normatíva elosztásáról és erről 
tájékoztassák a Társulás Tanácsát. 

2) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, 
hogy a 2012. évi költségvetési tervezetben a megállapodásnak megfelelően 
szerepeltesse az iskolabusz normatívát. 

3) Amennyiben a két önkormányzat között 2011. december 31-ig nem születik 
megállapodás, az autóbusszal utaztatott gyermekek után járó normatíva Komló Város 
Önkormányzatának kerül átutalásra, és Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 
Magyarszéki Iskola és Óvoda, Magyarhertelendi és Ligeti Óvodák költségvetésében 
2012. évi eredeti előirányzataiban kerül megtervezésre.  

 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   Érintett települések polgármesterei 
 
 
K o m l ó, 2011. november 30. 
        

Polics József s.k. 
    Elnök 

 
 
 
 
4. napirendi pont: Szociális térítés díjak kiegészítése 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 
Központjánál 2011. november 16-án a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális 
Főosztálya hatósági ellenőrzést folytatott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra 



vonatkozóan. A Hivatal észrevétele szerint a szociális szolgáltatások személyi térítési díjának 
megállapításánál Fenntartó nem rendelkezett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési 
díjára vonatkozóan a nem szociálisan rászorultak térítési díjáról. Ezért szükséges kiegészíteni 
a szociális térítési díjakról szóló határozatot a javaslatban szereplő mondattal. 
Kérdezem Kasziba Zsuzsannát, hogy van-e kiegészítenivalója. 
Kasziba Zsuzsa: Nincs, bizottsági ülésen megtárgyaltuk.  
Polics József: Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 
Kérdezem az elnököket a bizottságok véleményéről. 
Pecze Gábor: Támogatjuk. 
Kovács Gyula: Támogatjuk.  
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
51/2011. (XI. 30.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnökség és a Bizottságok javaslatainak figyelembevételével 
megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi 
és személyi térítési díjaira vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 23/2011. (IV.01.) sz. 
Tct. határozatával elfogadott szociális ellátások térítési díjáról szóló határozatában szereplő 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi és személyi térítési díját 2011. december 1-i 
hatállyal a következőkkel egészíti ki 5. pontként: 

5. Szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a 
szolgáltatást. Az önköltség összege 251. – Ft/fő/nap + ÁFA. 
 

2. A térítési díjak egyebekben nem változnak. 
                     
Határidő: 2011. december 01. 
Felelős:    Polics József elnök, 
                  Települések jegyzői, 
                  Kasziba Zsuzsanna Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
 
 
K o m l ó, 2011. november 30. 
        

Polics József s.k. 
    Elnök 

 
 
5. napirendi pont: 2011. évi I-X. havi előirányzat felhasználás 
Polics József: A 2011. beszámolási év első 10 hónapjában teljesült bevételek, illetve 
felmerült kiadások alakulása alapján következtetni lehet a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás tervezett előirányzatainak felhasználásáról, illetve az év várható 
pénzügyi zárásáról. Ezt tartalmazza az előterjesztés, illetve annak mellékletei. Kérjük, - hogy 
a Társulás feladatainak biztonságos ellátása érdekében – azon önkormányzatok, melyeknek 
tartozásai vannak a Társulás felé, azt rendezzék. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli 
kiegészítenivalója. 

Kissné Vali: Nincs kiegészíteni valóm, bizottsági ülésen megtárgyaltuk. 

Polics József: Az előterjesztési a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököt a 
bizottság véleményéről. 



Kovács Gyula: Elfogadjuk.  

Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
52/2011. (XI. 30.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, a Társulás Elnöke előterjesztésében, 
a Pénzügyi Bizottság javaslatainak figyelembe vételével a 2011. I-X. havi előirányzat 
felhasználásról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2011. I-X. havi előirányzat 
felhasználásáról szóló tájékoztatót annak 1-8. számú mellékleteivel együtt elfogadja. 
  
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
  Önállóan működő intézmények vezetői 
 
K o m l ó, 2011. november 30. 
        

Polics József s.k. 
    Elnök 

 
6. napirendi pont: 2012. évi költségvetési koncepció 
Polics József: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása költségvetési 
határozatának előkészítésére, a költségvetés szerkezetére és annak elfogadására a helyi 
önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő testület 
hatáskörét a többcélú önkormányzati társulás tanácsa gyakorolja, a polgármester részére 
meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott 
feladatokat a munkaszervezet vezetője látja el, a költségvetési rendelet tervezeten a többcélú 
kistérségi társulás költségvetési határozatának a tervezetét kell érteni.  Az államháztartásról 
szóló törvény szerint az elkészített költségvetési koncepciót november 30-ig kell benyújtani, 
valamint elfogadtatni. A koncepció összeállítása során át kell tekinteni a Társulásnak és a 
Munkaszervezetnek, a fenntartott önállóan működő intézményeknek 2012. évre vonatkozó 
feladatait és a bevételi forrásokat. A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe 
vettük a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről az Országgyűlés elé terjesztett 
törvénytervezet iránymutatásait, a normatíva igénylés lehetőségeit, és a költségvetést érintő 
egyéb jogszabályi változásokat. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli 
kiegészítenivalója. 

Kissné Vali: Nincs kiegészíteni valóm, bizottsági ülésen megtárgyaltuk. 

Polics József: Az előterjesztési valamennyi bizottság tárgyalta. Kérdezem a bizottságokat a 
véleményükről. 

Kovács Gyula: Támogatjuk. 
Pecze Gábor: Támogatjuk. 
dr. Csörnyei László: Támogatjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
53/2011. (XI. 30.) sz. Tct. Határozat 



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, a Társulás Elnöke előterjesztésében, 
a Pénzügyi, a Humánszolgáltató és a Területfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembe 
vételével a 2012. évi költségvetési koncepció előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetése 

feladat-finanszírozásos tervezési módszerrel készül. 
 
2. A Társulás költségvetése magában foglalja a Munkaszervezet és a Társulás által 

fenntartott önállóan működő intézmények költségvetését. 
 

3. A tervezés során kiemelt szerepet kap a takarékos gazdálkodás, a gazdasági-pénzügyi 
egyensúly biztosítása. 

 
4. A személyi juttatások tervezése során csak azt a növekményt ismeri el a Társulási 

Tanács, amely a 2011. évi juttatások szintre hozásából, illetve jogszabály alapján 
kötelezően megállapítandó növekedéséből (soros lépés, garantált bérminimum, kettős 
kifizetések stb.) adódik. A béren kívüli juttatások dolgozónkénti előirányzott összege 
nem haladhatja meg a 2011. évit.   

 
5. A személyi juttatások járulékai tervezése során szintén a 2011. évi járulékok szintre 

hozásának növekménye, illetve a 4. pont szerinti bérnövekmények járuléknövekménye 
jelenhet meg a 2012. évi költségvetésben.  

 
6. A dologi jellegű kiadások esetében az infláció okozta árnövekedéssel (a központi 

költségvetésben prognosztizált összege: 4,2 %), és az általános forgalmi adó 2 %-os 
növekedésével kell számolni.  

 
7. A saját bevételek tervezése során az előző évi ténylegesen elért bevételt korrigálni kell 

a várható 2012. évi változásokkal, de legalább a 2011. évi költségvetésben tervezett 
összeggel azonos mértékben tervezni szükséges.   

 
8. Felhalmozási kiadásokat a Társulás az eredeti költségvetésben, az elnyert pályázatok 

2012. évi áthúzódó kiadásaira tervez. 
 

9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 19 
tagönkormányzatnak 2012. évi költségvetésének készítése során terveznie kell – 
működési célú támogatásértékű kiadásként a lakosságszám arányosan megállapított – 
2012. évben fizetendő tagdíjat. A 2012. évi települések által fizetendő tagdíj fajlagos, 
a településekre jutó összegét legalább a 2011. évi tagdíj fajlagos összegének megfelelő 
mértékben kell megállapítani (VII. számú melléklet).   

 
10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 

tagönkormányzatoknak a 2012. évi költségvetés tervezése során előirányozni kell 
működési célú támogatásértékű bevételként a Társulás által leigényelhető és az 
önkormányzatok számára átadandó normatíva (II. számú melléklet) összegét.  

 
11. A Munkaszervezet és az önállóan működő intézmények tervezhető álláshelyeinek 

száma 2012. költségvetési évben, a 2011.december 31. fordulónapi álláshelyek 
számával: várhatóan 93 fő egyezik meg.  

 



12. A Munkaszervezet felé feladatul tűzi ki olyan sikeres pályázatok készítését, amelyek 
egyrészt hozzájárulnak a működési kiadások finanszírozásához, ezáltal csökkentve a 
tagönkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékét, másrészt emeli a 
tagönkormányzatok életszínvonalát, bővíti gazdálkodási lehetőségeiket. 

 
13. A takarékos gazdálkodás érdekében, a várhatóan 2011. évben képződő pozitív 

pénzmaradvány összegét a 2012. évi működési kiadások fedezeteként a tervezésnél 
figyelembe kell venni, annak érdekében, hogy az önkormányzatok tagdíj, illetve az 
önállóan működő intézmények költségvetéséhez történő működési hozzájárulása ne 
növekedjen (VIII. számú melléklet). 

 
14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 19 tagönkormányzat a 

Társulástól átvett 2012. évi normatíva összegére vonatkozóan a normatívák 
elszámolási szabályainak megfelelően jár el, illetve a fajlagos mutatók alakulásáról 
kötelesek elkülönített analitikus nyilvántartást, illetve a kötött normatívákról tételes 
bizonylatokkal alátámasztott nyilvántartást vezetve 2012. december 31. fordulónappal 
a Társulás felé elszámolni.  

 
15. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 2012. évben fenntartandó 

önállóan működő intézmények működtetéséhez a feladatellátásban részt vevő 
településeknek – a leigényelhető normatíva és a tervezhető intézményi bevételeken 
felül – a megállapított, tervezett összeggel hozzá kell járulniuk. Ez a hozzájárulás 
(támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás) nem befolyásolja a fizetendő 
tagdíj mértékét. Az intézmények működtetéséhez a feladatellátásban részt vevő 
települések által átadott támogatást a 2012. december 31. fordulónappal a tényleges 
kiadásokhoz kell igazítani, illetve a településekkel el kell számolni a zárszámadással 
egyidejűleg. 

 
16. Az önállóan működő intézmények 2012. évi költségvetése főelőirányzatainak 

tervezése során a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
főelőirányzatainak tervezési módszerét kell alkalmazni. 

 
17. A közoktatási normatíva a közoktatási intézményt fenntartó települések 

önkormányzatait illeti meg. Az autóbusszal járó gyermekre jutó normatívák 
tekintetében Magyarszék és Magyarhertelend Önkormányzatok megállapodásban 
rögzítsék a normatívák megosztásának módját a feladatok ellátásának megfelelően. 
Amennyiben 2011. december 31-ig ezt a megállapodást nem tárják a Társulási Tanács 
elé az autóbuszos normatíva a közoktatási intézmény költségvetésében tervezendő. 

 
18. A mozgókönyvtári normatíva megosztásának arányról az önkormányzatok és a 

megyei könyvtár között 2011. december 31-ig meg kell állapodni. A megállapodást a 
Munkaszervezet vezetőjének kezdeményeznie kell. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
  Önállóan működő intézmények vezetői 
 
K o m l ó, 2011. november 30.      
 

Polics József s.k. 
    Elnök 



 
Egyebek: Megadom a szót dr. Váczi István Rendőrkapitány Úrnak. 
dr. Váczi István: A legtöbb önkormányzat szeretne rendelkezni térfigyelő rendszerrel, de 
ennek nagyon fontos szabályai vannak. Két fajta térfigyelő rendszerről beszélünk. Az egyik, 
ami 24 órán keresztül folyamatos figyeléssel jár. Szerintem jelenleg erre Önöknek nincs 
anyagi fedezetük, hogy a megfelelő technikai feltételeket kialakítsák, a rendőrségnek meg 
nincs megfelelő személyi állománya. A másik, amikor térfigyelő kamerák vannak kint a 
közterületeken. Nyílván ezt szabályok között kellene tartani. A legutóbbi információm az, 
hogy 260 ezer és 1 millió forint között lehet pályázni. Aki egy ilyen pályázaton részt vesz, 
annak tudnia kell, hogy létezik adatvédelmi törvény. Tudni kell, hogy a felvételeket közterület 
felügyelő vagy rendőr nézheti meg. Ilyenkor joggal kérdezhetik, hogy akkor hogyan nézhetik 
meg, hogy mi van a kamerán? Jogszabályellenesen nézhetik meg. A kamera elhelyezésénél 
fontos, hogy jól ellenőrizhető és zárt helyen legyen, hogy mások számára ne legyen elérhető. 
Ha valami történik a településen, akkor a büntető eljárás szabályi szerint fogunk kimenni, 
lefoglaljuk ezeket a felvételeket. Az adott településen érdemes kijelölni egy személyt, aki 
foglalkozni fog ezzel a dologgal. Ez azért fontos, mert a rendőrség a jelenlegi jogszabályok 
alapján nem teheti meg, hogy elkezd a számítógépen keresgélni, mert az adatok megőrzéséért 
és törléséért Önök lesznek a felelősek. Az a tapasztalat, hogy a telepítő cég, csak a telepítést 
végzi el, a többi már az Önök feladata.  
A másik dolog, amire fel szeretném hívnia figyelmüket, hogy körzeti megbízottak 
tevékenységét illetően vannak bizonyos visszajelzések. Van olyan önkormányzati vezető, aki 
úgy gondolja, hogy a körzeti megbízott közvetlen beszámolási kötelezettséggel tartozik neki. 
Utasítási jogköröm nekem van, Önöknek kérési lehetőségük van a körzeti megbízottak 
irányába, amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek. Természetesen, ha 
nincsenek megelégedve az adott körzeti megbízottal, szíveskedjenek elbeszélgetni vele, majd 
ha úgy látják jelezzék felém. 
A kérés, amit meg szeretnék Önökkel osztani, az a Polgárőrségre vonatkozik. Polics József 
Polgármester Úr megtisztelte a Komlói Rendőrkapitányság és a Rendőrkapitányság 57 
települése közül valamennyi adott településen működő Polgárőr Egyesület közös értekezletét. 
Nagyon örülök annak, hogy nagyon hatékony az együttműködés a körzeti megbízottak és a 
polgárőrök között. Nem lesz egyszerű év a 2012 sem, nem is kérek többet, de azt igen, hogy 
amennyi segítséget kaptak Önöktől 2011. évben, azt adják meg nekik a jövő évben is. Az új 
szabálysértési törvény január 01-vel lép életbe, az értékhatár megemelkedett. Köztudott, hogy 
eddig 20.000.- forint volt a szabálysértési díj, e fölött bűncselekmény történt. Ez az összeg a 
jövőben 50.000.- forintra fog megemelkedni. Ez körülbelül egy 20%-os bűncselekményszám 
csökkenést fog eredményezni, ami nem azt jelenti, hogy kevesebb dolgunk lesz, hanem azt, 
hogy szabálysértési jogban fogunk majd eljárni. A helyszíni bírságot is valószínű ehhez 
fogják igazítani, ami 50.000.- forint lesz, jelenleg 20.000.- forint. A jogszabályi változásokról, 
mi tájékoztatót fogunk Önöknek küldeni, és arra kérem, Önöket, hogy szíveskedjenek ezt 
széles körben terjeszteni. A másik jogszabályváltozás az Önkormányzati törvényben 
összefüggésben az önkormányzati rend biztos. Önkormányzati rendőrség, ez a rendőrségnek 
egy „butítottabb” változata, amely alatt azt értem, hogy kevesebb jogszabályi lehetőség van 
pl.: kényszer intézkedésre és pl.: fegyvert nem viselhet. Bűncselekmény kategóriában nem, de 
amúgy minden szabálysértési kategóriával foglalkozhat a település határain belül. A 
rendőrnek intézkedési kötelezettsége van szolgálati időn kívül is, nekik nem. Ha Önök ilyet 
terveznek, akkor annyi kérésem lenne, hogy üljünk le beszélgetni, mert a szakmai segítséget 
meg szeretnénk adni.  
Jelenleg három fajta fokozott ellenőrzést nézünk most. Az egyik az időskorúak sérelmére 
elkövetett bűncselekmények megakadályozás érdekében folytatott rendőri akció sorozat. 
Röviden ISM, amely minimum plusz két fő egyenruhás rendőr az adott településen, legalább 
4-6 órán keresztül. A másik a lakosság szubjektív biztonság érdekét megerősítő rendőri 
akciósorozat. Ez azt jelenti, hogy kettő vagy négy fővel több rendőrt jelenhet meg. Ez 



elsősorban szombat estékre és Komlóra vonatkozik, de a közvetlen településeket is 
meglátogatjuk. Észak-Afrikából induló illegális migráció elleni fellépés. Ennek az a lényege, 
hogy Szerb területen a jelenlegi információink szerint kb. 8.000-10.000 ember vár különböző 
települések mellet, hogy át tudjanak jönni a határon és Magyarországon keresztül induljanak 
el Nyugat-Európába. Ha ilyen fajta információjuk van, akkor szíveskedjenek ezt velünk 
megosztani. Köszönöm, hogy meghallgattak, és ha kérdésük van, akkor állok 
rendelkezésükre. 
Polics József: Köszönjük szépen. Valakinek kérdése? 
dr. Csörnyei László: Ha egy térfigyelő kamerát feltesz egy önkormányzat, akkor általában a 
weboldalon van egy klikk, hogy ha megnézzük, akkor láthatjuk a város, még néha az autó 
rendszámát is lehet látni. Akkor ez jogszabály ellenes? 
dr. Váczi István: Jelenleg a térfigyelő rendszerek működtetésére és üzemeltetésére 
jogszabály nincs, szabályozatlan terület. Olyan kamerát lehetne felrakni, amelyen nem 
felismerhető az ember, nem sérti a személyiségi jogokat. Vagy figyelmeztetni kell az 
embereket egy táblával, hogy kamera működik. Én azt javaslom, hogy az országgyűlési 
képviselő úr irányába kellene kérdéseket megfogalmazni ez ügyben, hogy továbbítsa az 
illetékeseknek.  
Polics József: Köszönjük. Kérdés van még? 
Hohn Krisztina: Mánfán a kritikus pontokon van kamera és az a tapasztalatom, hogy 
visszatartó ereje van, nem követnek el annyi bűncselekményt.  
dr. Váczi István: Természetesen visszatartó ereje van, azokon a helyeken, ahol fel van 
szerelve kamera, de kiszorító ereje van azokra a területekre, ahol kamera még nincs.  
Polics József: Köszönjük a tájékoztatást. Az egyebek napirendi pontban van még egy téma a 
kutyamenhely kapcsán. Sajnos a kérdés nincs megoldva sem Komlón, sem a térségben. Erre 
vonatkozóan van ötlet, javaslat. Nem gondolom, hogy Komlón bevezetjük az eb rendészeti 
adót, de a probléma az probléma. Megadom a szót képviselő társamnak Schalpa Anettnak. 
Schalpa Anett: Üdvözlöm Önöket, Schalpa Anett vagyok, és mint ahogyan Polgármester Úr 
is elmondta a képviselő testület tagja. Mecsekjánosiban lakom és ki van jelölve egy hely, ahol 
kutyamenhely vagy bármilyen hatósági állattelep létesülhet. Van ott egy vállalkozó, akivel 
már régóta van kapcsolatunk és ő azt mondta, hogy ő vállalkozásként tudná működtetni a 
kutyamenhelyet és hitelt venne fel annak érdekében, hogy a csirkehodályait átalakítsa a 
kutyák számára. Ha a kistérség települései és Komló városa is egy csekély összeggel 
támogatná az elképzelést, akkor rövid időn belül meg is születhetne a megállapodás.  
Polics József: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ezt az 500.- forintos települési 
hozzájárulás keretén belül kellene kezelni. Ha tetszik az elképzelés, akkor azt javaslom, hogy 
menjünk ki, nézzünk körül a helyszínen és üljünk le az illetővel beszélni. Én már néhány 
alkalommal ezt megettem. Én úgy látom, hogy a költségvetés elbírná. Kérdés a beruházási 
költség, erről kellene még egyeztetnünk, ehhez kellene még egy-két teleülési vezető. Ki lenne 
az, aki részt venne az előkészületekben. Hohn Krisztát, Kovács Gyulát, Papp Istvánt, Kárpáti 
Jenőt és Weisz Kornéliát látom jelentkezni. Javaslom, hogy ez legyen az ideiglenes bizottság 
összetétele velem kiegészülve. 
dr. Csörnyei László: Hetényben is hatalmas nagy probléma, az első háromnegyed évben 
közel 390.000.- forintot költöttünk sintérre, és ez az összeg hiányzik. Ha jön egy bejelentés, 
hogy pl: a játszótér környékén kutya van, nem tehetem meg, hogy nem megyünk ki.  
Polics József: Meg fogunk szervezni az Úrral egy helyszíni személt és ki fogunk menni, meg 
fogjuk beszélni a teendőket és kidolgozzuk az utolsó részletekig, hogy mennyibe fog ez 
kerülni. Egyebekben van-e még valakinek hozzászólása? 
Papp István: Mecsekpölöske abban a szerencsés helyzetben van, hogy belekerült a Sió 
Völgye Hulladékgazdálkodási projektbe és a Délkom szállítja a szemetet tőlünk. Idén is 
megkaptuk a levelet az árnövekedésről, amelynek teljes egészét nem tudjuk és nem is 
szeretnénk a lakosságra hárítani. Kérdésem, hogy lehetne-e ez ügyben tárgyalásokat folytatni. 



Polics József: Holnap lesz a konzorciumi ülés, mi biztos nem fogjuk megszavazni a 
díjemelésre vonatkozó javaslatot. Próbálunk eljárni annak érdekében, hogy más se szavazza 
meg. Szerintem a kérdés akkor fog a helyére kerülni, amikor - remélhetőleg jövőre - központi 
ár-megállapítás lesz. A másik kérdés, amelyben el kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehet 
hasznosítani a hulladékot, mert a mostani rendszer nem a legjobb. 
Pecze Gábor: Szászváron az átrakó állomás mikor fog megnyílni? 
Polics József: Komlón sem nyílott még meg és még van néhány hely. Vannak hiányosságok, 
amiket ki kell javítani a használatba vételhez. Én is várom már, hogy ez a 404 települést 
magába foglaló rendszer kisebb egységekre bomoljon, mert ekkora méretben kezelhetetlen. 
Van-e még valakinek kérdése? Megadom a szót Varga Zsoltnak. 
Varga Zsolt: A legutóbbi Társulási ülésen itt volt Ébl Zsuzsanna, aki a mikro térségi 
kerekasztal beszélgetéshez szeretne időpontot kérni. Akkor abban maradtunk, ha jól 
emlékszem Bék János javaslatára, hogy ne külön üljön le beszélgetni a polgármesterekkel, 
hanem mikro térségenként. Azt jelezte, hogy december 6-7-én van itt a térségben, kérdésem, 
hogy van-e arra mód, hogy a jelzett időpontban legyen a megbeszélés. Ha igen, akkor kérem 
jelezzétek vissza neki egy e-mailen keresztül vagy akár nekem és én jelzem neki.  
Polics József: Még egy információ: a vízügyi törvény hamarosan a parlament elé kerül. Az 
előzetes egyeztetések alapján a szolgáltató akkreditációs feltételekhez lesz kötve. Most az 
akkreditációs feltételeken folyik a vita, remélem, hogy az egyeztetések alkalmával sikerül azt 
elérnünk, hogy ne nagytérségi rendszerekben történjen a szolgáltatás. Meg kell kérdezni 
azokat a Polgármester kollegákat, akik a Komló Víz Kft-hez tartoznak, hogy megy a 
szolgáltatás, hogyan vannak megelégedve. Ha a térségi szerepünket akarjuk megerősíteni, 
akkor a Komló Víz Kft-t kellene erősítenünk. Ne rövid távban gondolkodjunk, én ebben 
kérem a segítséget. Köszönöm az aktív részvételt.  
Köszönöm a Tanács munkáját. 
Az ülést bezárom 10 óra 8 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. november 
30.-án tartott ülésén a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Napirend: 

 
1.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola főigazgatójának korengedményes 

nyugdíjazása 
Előadó: Polics József elnök 
Meghívott: dr. Hoppa József főigazgató 

 
2.) Maximális csoport-osztálylétszám túllépéseinek engedélyezése a 2011/2012-es 

tanévben 
Előadó: Polics József elnök 
Meghívott: dr. Hoppa József főigazgató 
        Gyöngyösiné Szűcs Gabriella tagintézmény vezető 

 
3.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012/2013 tanévi pályaválasztási, 

továbbtanulási tervének utólagos jóváhagyása 
Előadó: Polics József elnök 
Meghívott: dr. Hoppa József főigazgató 
        Jankóné Borostyán Gabriella igazgató 
        Harsányi Zoltánné igazgató 
        Vámos Ágnes igazgató 

 
Polics Józssef: Köszöntöm a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 
tagönkormányzatai polgármestereit az ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, 
jelen van 4 települési polgármester, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Alelnök 
Asszonya, akit szeretettel köszöntök. Az ülést megnyitom 13 óra 10 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 előtt, mint a meghívóban is jeleztük a 2012. évi költségvetési 
koncepció kerül egyeztetésre. 

 
Aladics Zoltán: A 2012. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan van egyeztetési 
kötelezettsége Komló Város Önkormányzatnak az intézményvezetők és a fenntartók 
tekintetében. Azért szerveztük meg most, mivel az intézményvezetők és fenntartó képviselői 
is itt vannak. Komló Város Önkormányzat koncepciója már elfogadásra került, december 15.-
én lesz testületi ülés, ha van módosítás, akkor azt még meg tudjuk tenni. 
 
Mindenki a saját intézményéért vállal felelősséget, a településekre gondolok. Komló Város 
Önkormányzat a Komló város által bevitt intézmények tekintetében hozott intézkedéseket, 
személyi jellegű juttatások terén. Az intézményvezetőkkel számszerűsítettük a hatást. Amíg 
nem látjuk, hogy hogyan alakul a költségvetés hiánya, addig nem lehet továbblépni.  
 
Sok a bizonytalanság a tervezés során, nem tudni hogyan alakul a költségvetés hiánya, addig 
nem lehet továbblépni. 
A Baranya Megyei Önkormányzat a törvény erejénél fogva 2012. január 1. naptól nem lehet 
fenntartó. Bizonytalansági tényező az is, hogy ki lesz aki finanszírozza a normatíva feletti 
részt. 
 
Pohl Mariette: A Baranya Megyei Önkormányzatnak 2011. december 8.-án lesz közgyűlése, 
ahol kilép a társulásból, mint fenntartó. A társulás tovább működik, majd megtalálják a 
módját, hogy hogyan lesz a továbbiakban. 
 
Polics József: A kormányhivatalban januárban jön létre egy egység, ahol majd ezzel 
foglalkoznak. A megyei önkormányzat december 31. napjával kilép a társulásból, ma elmegy 
a levél az NFU részére, hogy milyen kötelezettsége van a pályázattal kapcsolatban a 8 
települési önkormányzatnak, ez ügyben kérnek állásfoglalást. Az országban nem egyedül a 
komlói intézményegység az ilyen, biztos megtalálják rá a megoldást – a fenntartók és az 
intézmény működtetése volt a vállalt kötelezettség a felújítás során, amelyet UNIOS 
pályázatból valósítottak meg. 
 
Kiss Béláné: Az előző évekhez képest mindenkinek megküldjük a 2012 évi költségvetés 
tervezetét, már nagyon jó állapotban van az előkészítő munkálat.  
 
Laho Andrea: A feladat elosztás tekintetében kettőezer főnél nagyobb település nem tarthat 
fenn iskolát. 
 
Kovács Gyula: Voltunk egy konferencián, ahol nem igazán tudtak mit válaszolni, hogy 
hogyan lesz a közoktatási intézmények tekintetében a fenntartás, vagy hogyan képzelik az 
államosítást. 
 
Aladics Zoltán: nagyon fontos az ágazati jogszabályok megjelentése is.  
 
Polics József: A kormány is dolgozik, biztos időben elkészülnek az ágazati jogszabályok, 
hogy lehessen alkalmazni. 
 

1. ) napirendi pont: Dr. Hoppa József főigazgató korengedményes nyugdíjazása. 
 
Kérdés, vélemény nincs. Szavazás: 5 igen szavazattal a társulás tanácsa elfogadta az 
előterjesztésben foglaltakat, és az alábbi határozatot hozza: 
 



20/2011. (XI.30.) Tt. határozat:  
A Társulás Tanácsa – az elnök előterjesztésében – a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola főigazgatójának korengedményes nyugdíjazása című előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa dr. Hoppa József főigazgató kérelmének helyt ad, és vele az 
előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt korengedményes nyugdíjazásról szóló 
megállapodást megköti. A megállapodás aláírására felhatalmazza Polics Józsefet, a 
Társulás elnökét, Komló Város Polgármesterét. 
 
A nyugdíj igénybevételének időpontja 2011. december 15. napja. A Társulás 
Tanácsa  a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola főigazgatójának  
munkáját megköszöni. Közalkalmazotti jogviszonya 2011. december 14. napjával 
végkielégítés és felmentési idő igénybevétele nélkül közös megegyezéssel 
megszűnik. 

 
2.) A Társulás Tanácsa a korengedményes nyugdíj megállapításához szükséges 

1.700.000 Ft forrást  a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  2011. évi 
költségvetésben biztosítja.  
 

3.) A Társulás Tanácsa dr. Hoppa József főigazgatót több évtizedes, lelkiismeretes, a 
város közoktatásáért végzett munkájáért egy havi bérével megegyező jutalomban 
részesíti. 
 

4.) A Társulás Tanácsa „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola főigazgatói 
feladatainak ellátásával az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározottak szerint a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nagy 
László Gimnázium tagintézményének igazgatóját, Vámos Ágnest bízza meg  2011. 
december 15. napjától kezdődően a magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírt 
pályázat eredményes elbírálásáig. 
 

5.) A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola főigazgatói álláshelyének betöltéséről szóló pályázati kiírást 
2012. január 31-ig történő elkészítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  elnök 

 
Pohl Marietta: Szeretném megköszönni a fenntartók nevében dr. Hoppa Jószefnek, hogy 
ilyen jól vezette az intézményt, jó volt a kapcsolat a megye és személye között. Egyben 
elismerésünket fejezzük, hogy ilyen sok időt töltött el ezen a pályán, és a legjobbakat 
kívánjuk. 
Szeretnék egyben megnyugtató választ kapni, hogy ez nem jelent plusz terhet a megyei 
önkormányzatnak. 
 
Kiss Béláné: Nem jelent plusz terhet, a bérében még megtakarítás is jelentkezik. 
 

2.) napirendi pont: Maximális csoport-osztálylétszám túllépésének engedélyezése a 
2011/2012. tanévben. 
 

Szavazás: 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést a társulás tanácsa,  
és az alábbi határozatot hozza:  



21/2011. (XI:30.) 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 Ligeti 
Óvoda feladat-ellátási helye esetében a Kt. 3. sz. mellékletében előírt maximális létszám 
túllépést a 2011/2012-es nevelési, tanítási évben az alábbiak szerint: 
 
Ligeti Óvoda 
Törpike csoport létszámát      28 főben állapítja meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
 

3.) napirendi pont: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012/2013. tanévi 
pályaválasztási, továbbtanulási tervének utólagos jóváhagyása. 

 
Szavazás: 5 igen szavazattal az előterjesztést jóváhagyta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2011. (XI.30.) sz. határozat: 
A Társulási Tanács utólagosan jóváhagyja a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
2012/2013. tanévi pályaválasztási, továbbtanulási tervét és annak Baranyai Pedagógiai 
Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja által összeállított „Pályaválasztási 
tájékoztató”-ban való megjelenését. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
 
Egyebek napirendi pontban amennyiben nincs más, akkor én szeretném kérni, hogy a 
Magyarhertelendi és a Magyarszéki polgármesterek állapodjanak meg egy időpontban és 
kössék meg a megállapodást a fizetési kötelezettséget illetően a közoktatási intézmények 
tekintetében. Komló Város Önkormányzat nem tud mindenki helyett fizetni, sajnos akkor 
inkasszóval kell élnie az önkormányzatnak. 
 
Az ülést bezárom 13 óra 45 perckor. 2011. december 15.-én lesz ülése a társulás tanácsának, 
jó munkát kívánok mindenkinek. 

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



 
3. sz. melléklet 



BESZÁMOLÓ 
 

a polgármester 2011. november 24-e és december 15-e között végzett munkájáról 
 
 

- Rendőrkapitány Úrral értékeltük a kistérségi bűnügyi helyzetet és az 

önkormányzati térfigyelő rendszerek pályázati lehetőségét. 

- START munkaprogrammal kapcsolatos egyeztetést tartottunk a 

Belügyminisztérium szakemberei bevonásával. 

- Tállai András Államtitkár Úrral az ÖNHIKI pályázat ügyében egyeztettem. 

- A nemzeti összefogás jegyében állítandó emlékhely kialakítását végző 

művészekkel tárgyaltam. 

- Komló Víz Kft-nél ártanácsi ülésen vettem részt. 

- Hajléktalanok felzárkóztatási programjának záró rendezvényén voltam jelen. 

- A Mecsekjánosi Idősek Otthona 25 éves évfordulóján vettem részt. 

- Blues Taxi Saxophone Band koncertjén vettem részt a Színházban. 

- Völner Pál Államtitkár Úrral egyeztettem a helyi autóbusz közlekedés ügyében. 

- Komló Víz Kft. taggyűlésén vettem részt. 

- Borbála Napok keretében megnyitottam a településtörténeti konferenciát 

valamint a Közkincs Gálát. 

- Részt vettem a Szent Borbála zászló szentelésén, az elhunyt bányászokért 

tartott szentmisén, valamint az ökumenikus imádságon és fáklyás felvonuláson. 

- Dr. Szócska Miklós Államtitkár Úrral egyeztettem kórház ügyben. 

- Valpovoban voltam a Valpovoi napokon. 

- 100 éves bányakapitányság évfordulós ünnepségén vettem részt. 

- Balogh Zoltán Államtitkár Úrral felzárkóztatási programról egyeztettem. 

- Udvardy György megyés püspökkel találkoztam. 

 
 
Komló, 2011. december 9. 
 
 
 
         Polics József  s.k. 
          polgármester  
 
 



Beszámoló alpolgármesteri munkáról 
2011. november 29.-2011. december 15. 

 
 

- Többször folytattunk helyszíni egyeztetést a Nagy László utcai épület 

munkálatainál. 

- Több fordulóban egyeztettem a Pannon Volán helyközi menetrendről és 

annak finanszírozhatóságáról. 

- Több alkalommal egyeztettem sport vezetőkkel a jövő évi tervekről és a  

társasági adó változásokról. 

- Számos vállalkozással egyeztettem a társasági adó felajánlásokról. 

- Részt vettem a Borbála-napi eseményeken. 

- Szekszárdon részt vettem a Társulási Operatív Tanács ülésén. 

- A Családsegítő Szolgálat munkatársaival egyeztettem az adósságrendezésről. 

- Részt vettem a Civil Vezetők Fórumán. 

- Az E-ON évzáró rendezvényén jelentem meg Budapesten. 

- Nyisztor Ilona Csángó énekesnő műsorán vettem részt. 

- A Görög Kisebbségi-Önkormányzat évzáró rendezvényén jelentem meg. 

 

 

Komló, 2011. december 12. 

 

 

 

         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%.  
 
Sajnos a legfrissebb, novemberi záró adatok jelenleg még nem állnak rendelkezésre. 
 

  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) 

 
Munkaerőpiac: 
 
Befejeződtek a START közfoglalkoztatási programok előzetes bírálatai, a 
jegyzőkönyvek elkészültek. 
A kirendeltségünk teljes illetékességi területéről beadott pályázatok összesen:1269 főre 
1.131.516.736,-Ft értékben történtek. 
Komló városát érintően 425 főre 397.440.993,-Ft érékben érkezett pályázat. A város 
vezetésével egyeztetve a 425 főből az érintett létszámot 500 főt meghaladóan tervezték, 
mivel lehetőség van a programon belül a dolgozók cseréjére, vagy a programból 
kimaradók pótlására is. 
 
Minden önkormányzat, így városunk is pályázott a „Téli Közfoglalkoztatásra”. E 
foglalkoztatást legkésőbb 2011.12.09-ével meg kell kezdeni, és nem tarthat tovább 
2012.02.08-nál. E két hónapban foglalkoztatott regisztrált álláskeresőkkel nagy részben 
megoldhatóak a téli kommunális, illetve az idősgondozási, egyéb karbantartási 
feladatok. 
Kirendeltségünk a Foglalkoztatási Hivatal és Komló Város jegyzője kérésének eleget 
téve próbálja elkészíteni azon ügyfelek listáját, akik valamilyen oknál fogva nem vettek 
részt az idei közfoglalkoztatásban. Sajnos nagyon magas azon ügyfelek száma, akik a 
közvetítéseinket követően orvosilag alkalmatlanok voltak a munkavégzésre, továbbá 
nagyszámú azon ügyfelek száma, akik az általunk küldött értesítéseket szándékosan 
nem vették át, nem keresték. 
 
Folyamatosan, de egyenlőre nem nagy számban érkeznek az ELCOTEQ Pécsi 
Gyáregységéből elbocsájtott munkavállalók , mivel többek még a felmondási idejüket 
töltik.  
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának kiemelt célcsoportjai 
lesznek az elbocsájtott dolgozók, a munkaerő kölcsönző cégek által foglalkoztatottak és 
attól elbocsájtottak, továbbá az Elcoteq Kft úgynevezett kiszolgáló szolgáltatói által (pl. 
fuvarozók) elbocsájtott dolgozói a munka-erőpiaci támogatások kapcsán.  
 
 
Megköszönve az egész évi együttműködést, tisztelettel kívánok Önöknek és családjuknak 
boldog, békés Ünnepet! 
 
Komló,2011.12.12. 

 
Götzerné Páva Mária 
Kirendeltségvezető 
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