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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2009. (XI. 5.) sz. határozatával döntött 
arról, hogy mint a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskolát fenntartó Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja csatlakozik a Pannon Szakképzés Szervezési 
Társuláshoz. Hári József, a Pannon Szakképzés Szervezeti Társulás Munkaszervezetének 
vezetője 2012. január 20-án kelt levelében arról tájékoztatott, hogy a Pannon Szakképzés 
Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása szükséges. 
 
A Társulás törzskönyvi jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, 
költségvetési kerete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe épült be. A Társulás 
gesztori feladatait 2010. július 1-je óta a Baranya Megyei Önkormányzat látta el. A számviteli 
feladatokat 2010. július 1-je óta a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végezte a két fél 
között létrejött megállapodás alapján. 
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: társulási törvény) 
alapján létrejött társulási megállapodást a megyei önkormányzat köteles az év utolsó napjával 
felmondani.  
 
Fenti jogszabály alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 103/2011. (XII.8.) közgyűlési 
határozatában döntött arról, hogy a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás társulási 
megállapodását felmondja. 
 
A PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 2/2012. (I.17) számú 
határozata 1. pontjában egyetértett a gesztori feladatok Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának történő átadásával, mert a Társulás alapításától kezdve 2010. június 30. 
napjáig már szerzett tapasztalatokat e téren a Társulás intézményfenntartójaként.  
 
A gesztori feladatok átvétele miatt szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. 
 
A módosítás törli a Baranya Megyei Önkormányzatot a tagok sorából. Ezzel együtt törlésre 
kerül a 2011. december 31. napjáig a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő két 
intézmény: a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari 
Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, valamint a Baranya 
Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma. 
 
A 4.1. pontban átvezetésre kerül a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola új neve, 
ami 2011. szeptember 1-jétől megváltozott. Az intézmény új neve: Széchenyi István Általános 
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola. 
 
A Társulási Megállapodás I. fejezet 7. pontjában rögzítésre kerül, hogy a gesztori feladatokat 
2012. január 1. napjától kezdődően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el, a 
Társulás költségvetési előirányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésébe 
épül be. A Társulás gazdálkodási feladatait Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló 
Szervezete végzi a Társulás és az Elszámolóház között kötött megállapodás alapján. 
 



A 12. pontban a Kökönyösi Intézményfenntartó Társulás képviselőjeként szintén törlésre 
kerül a Baranya Megyei Önkormányzat, mert fent hivatkozott jogszabály alapján ezt a 
társulási megállapodást is fel kellett mondania. Új képviselőt még nem választottak.  
A II. fejezet 1.1. pontjában a Szakképzés Szervezési Társulás feladatai közül kikerül a 

c)  „fogadja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
2003. évi LXXXVI. törvény 27. § (2)-ben írtak szerint (Szhtv) 2008. szeptember 1-jei 
hatállyal a szakképzési hozzájárulásra kötelezettől a szakképzési hozzájárulást, 
(fejlesztési támogatást,) azzal a feltétellel, hogy a Társulás keretei között szakképzési 
feladatot ellátó Intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
szakképző iskolai tanulóinak a minimális tanulói létszáma, a megállapodáshoz csatolt 
1. sz. Mellékletben meghatározott számítási mód figyelembevételével, az iskolák 
hivatalos statisztikai jelentése szerint - három tanítási év átlagában - elérje az 
ezerötszáz főt”  

pont, tekintettel arra, hogy az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényt, ami 
már nem tartalmazza a szakképzési hozzájárulás terhére nyújtható fejlesztési támogatás 
fogadásának lehetőségét. A törvény 31. §-a szerint: „Az e törvény hatálybalépését 
megelőzően hatályos szabályok szerint a 2011. évben nyújtott fejlesztési támogatás a 
támogatási szerződésben meghatározott célokra legkésőbb 2012. december 31. napjáig 
használható fel.” Emiatt módosul a felsorolás következő pontja is. Az új szöveg a következő: 

„2012. évben felosztja a Társulásnak az OTP Banknál vezetett bankszámlájára 2011. 
december 31. napjáig beérkező szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) 
összegét.” 

 
A III. fejezet 16. pontjából kikerült a Társulási Tanács elnöki és elnökhelyettesi pozíciójának 
betöltésére vonatkozó 3 éves rotációs rendszer, ami Pécs Megyei Jogú Város és a Baranya 
Megyei Önkormányzat képviselője között biztosította a váltást. A megváltozott körülmények 
miatt a következő szöveg kerül be:  
 
 „Az elnök személyére a gesztor önkormányzat tesz javaslatot.” 
 
A módosítások miatt a számozások az új szövegnek megfelelően kiigazításra kerülnek, 
valamint a Közigazgatási Hivatal helyett Kormányhivatal, a Magyar Köztársaság helyett 
Magyarország szerepel. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
A képviselő–testület – a polgármester előterjesztésében, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a PANNON Szakképzés 
Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és az alábbi határozatot hozta:



 
1. A Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a PANNON Szakképzés Szervezési 

Társulás gesztori (intézmény fenntartói) feladatait 2012. január 1-jei hatállyal Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzata lással el. 
 

2. A Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt 1. számú mellékletben foglalt, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a PANNON Szakképzés 
Szervezési Társulás mellékelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását aláírja. 

 
 
Határidő: 2012. február 10.  

            Felelős: Polics József, polgármester 
 
 
Komló, 2012. január 23. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
                                            
A régióban és ezen belül a Baranya megyében működő helyi önkormányzatok közül: Pécs Megyei 
Jogú Város önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, Bóly, Sásd és Siklós Város 
Önkormányzatai, (a továbbiakban: társuló önkormányzatok) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (Ötv) 41.§ (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kotv) 88. § (4) bekezdésében és a 89/B. § (2) bekezdésében írtak 
alapján, a Kotv-ben meghatározott szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladataik végrehajtására, 
az ezen feladatokra elkülönített forrásaik célszerű és optimális felhasználására, ezen megállapodás 
keretében történő együttműködéssel, képviselő-testületeik döntése alapján, társulási megállapodást 
kötnek. 
 
 I.  

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A jelen megállapodást aláíró helyi önkormányzatok önkéntes elhatározásuk alapján, önálló jogi 

személyiséggel rendelkező Szakképzés Szervezési Társulást hoznak létre. (a továbbiakban: 
Társulás). A Társulás 2008. július 1-től határozatlan időtartamra jön létre Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat, Bóly, Sásd és Siklós Városok 
Önkormányzatai által ellátott szakképzési feladatok összehangolt fejlesztésére. A Társulásba 
belépő önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Szakképzési Társulásba történő belépés 
feltétele az, hogy a társuló önkormányzat elfogadja a Kotv. 89/B. § (2) bekezdésében írtak szerint 
a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) által a szakképzés fejlesztésének 
összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket, illetve a társuló önkormányzat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el az RFKB szakképzés-fejlesztési irányaival és beiskolázási arányaival 
kapcsolatosan hozott döntését. 

 
2. A Társulás elnevezése: PANNON Szakképzés  Szervezési Társulás 
 
2.1 A Társulás rövidített  neve:  PANNON - SZASZET  
 
3. A Társulás székhelye:  7621 Pécs, Széchenyi tér 9.   
3.1. A Társulás telephelyei:  7621 Pécs, Tímár u. 21 – 23.  
                                              7621 Pécs,  Jókai tér 2.         

4.  A Társulás tagjai: 
 
egyrészről:  

 
4.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Páva Zsolt polgármester,   
Adóigazgatási azonosító szám: 15478706-2-02.,  
KSH jelzőszáma: 15478706-8411-321-02.,  
Statisztikai számjele:0219415 
mint alapítói joggyakorló (a továbbiakban: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata) 

 
  



az alábbi költségvetési szervek és a Pécsi Központi Képzőhely fenntartójaként: 
 

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola  
7623 Pécs, Rét u. 10. 
OM azonosító: 027424 

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 
7624 Pécs, Radnics u. 9. 
OM azonosító: 027425  

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
7622 Pécs, Batthyány u.1-3. 
OM azonosító: 027422 

Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 
7633 Pécs, Esztergár L.u.6. 
OM azonosító: 027423 

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 
7632 Pécs, Malomvölgyi u.1/b. 
OM azonosító: 027431 

Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola 
7621 Pécs, Király u. 44. 
OM azonosító: 027417 

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 
7622 Pécs, 48-as tér 2. 
OM azonosító: 027421 

500.sz. Angster J. Szakképző Iskola 
7623 Pécs, Rét u. 41-43. 
OM azonosító: 027448 

Pécsi Központi Képzőhely  
7622 Pécs, Nagy Lajos u.2. 
 

másrészről   
 
     4.2.1.  Komló Város Önkormányzata  

      Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 
Aláírásra jogosult képviselője: Polics József polgármester 
Statisztikai számjele: 15331524-751132-1-02;  
Adóigazgatási azonosító szám: 15331524-2-02; 
KSH jelzőszáma: 0226408;  
mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Komló Város  Önkormányzata), a 

 
    4.2.2.   Bodolyabér Község Önkormányzata  
                7394 Bodolyabér, Petőfi u.21. 

Aláírásra jogosult képviselője: Böröcz Tibor polgármester   
Statisztikai számjele: 15556284;  
Adóigazgatási azonosító szám: 15556284-2-02; 
KSH jelzőszáma:  0233002; 
mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Bodolyabér Község Önkormányzata),  



  
    4.2.3.   Liget Község Önkormányzata 

7331 Liget, József Attila u. 9. 
Aláírásra jogosult képviselője: Vargáné Szabó Gabriella  polgármester 
Statisztikai számjele:15555812-8411-321-02;   
Adóigazgatási azonosító szám:15555812-1-02;  
KSH jelzőszáma: 0217604;  

                mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Liget Község Önkormányzata) 
 
   4.2.4.    Magyarhertelend Község Önkormányzata 
                7394 Magyarhertelend, Kossuth Lajos u. 46. 

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Gyula ifj. polgármester 
Statisztikai számjele: 15556301;  
Adóigazgatási azonosító szám: 15556301-1-02; 
KSH jelzőszáma: 0205430;  

                mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Magyarhertelend Község Önkormányzata) 
 

4.2.5.   Magyarszék Község Önkormányzata   
 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33. 
 Aláírásra jogosult képviselője:  Kárpáti Jenő polgármester 
  Statisztikai számjele: 15331816-84-11-321-02;  
             Adóigazgatási azonosító szám: 15331816-2-02; 
             KSH jelzőszáma: 0222600  
            mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Magyarszék Község Önkormányzata) 

 
4.2.6.   Mecsekpölöske Község Önkormányzata  
            7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.  
            Aláírásra jogosult képviselője: Papp István polgármester 
            Statisztikai számjele:1555582984;   
            Adóigazgatási azonosító szám:15555829-1-02;  
            KSH jelzőszáma: 0211402;  
            mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Mecsekpölöske Község Önkormányzata) 

 
4.2.7.   Mánfa Község Önkormányzata  
            7304 Mánfa, Fábián Béla u.58. 
            Aláírásra jogosult képviselője: Hohn Krisztina polgármester 
            Statisztikai számjele: 15555276-8411321-1-02;  
            Adóigazgatási azonosító szám: 15555276-1-02; 
            KSH jelzőszáma: 0233923;  
            mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Mánfa Község Önkormányzata) 

 
az alábbi intézményfenntartó társulásban működtetett költségvetési intézmény, típusát tekintve 
többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény intézményfenntartójaként:   
 

„Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata   

             
             Az intézmény rövid neve: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
                                                         7300 Komló, Alkotmány u. 2. 
                                                         OM azonosító: 201286   
 
 



harmadrészről: 
 

4.3. Név: Bóly Város Önkormányzata 
Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a. 
Képviseli: Hárs József polgármester 
Adószáma:15330781-2-02; 
mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Bólyi Önkormányzat) 

 
az alábbi költségvetési szerv fenntartójaként: 

Monteunovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
7754 Bóly, Hunyadi u. 3.  
OM azonosító: 027445 
 

negyedrészről: 
 

4.4. Név:  Sásd Város Önkormányzata 
Cím: 7370 Sásd, Rákóczi u. 41. 
Képviseli:  Székely Szilárd  polgármester 
Adószáma: 15331933-2-02; 
mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Sásdi  Önkormányzat)  

 
az alábbi költségvetési szerv fenntartójaként: 

Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
7370 Sásd, Kossuth L. u. 2. 
OM azonosító: 027439 

 
 
ötödrészről: 
 

4.5.1. Név:  Siklós Város Önkormányzata 
Cím: 7800 Siklós, Kossuth tér 1.  
Képviseli: Dr. Marenics János polgármester 
Adószáma: 15330987-2-02; 
mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Siklós Város Önkormányzata) 
   

      4.5.2. Név:  Matty Község Önkormányzata 
                Cím:  7854 Matty, Kossuth L. u. 1. 
                Képviseli: Fallerné Knopf Zita polgármester 
                Adószáma: 15333526-1-02; 
                mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban: Matty Község Önkormányzata) 
 
     4.5.3. Vokány Község Önkormányzata 
               7768 Vokány, Kossuth Lajos u. 104. 
               Képviseli: Mester Mihályné  polgármester 
               Adószáma: 15334307-1-02; 
               mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban:  Vokány Község Önkormányzata) 
 
     4.5.4. Kistótfalu Község Önkormányzata 
               7768 Kistótfalu, Bem apó u.1. 
               Képviseli: Taranyi Ádám polgármester 
               Adószáma:154273-1-02;  
               mint alapítói joggyakorló  (a továbbiakban:  Kistótfalu Község Önkormányzata) 



 
az  alábbi költségvetési szerv fenntartójaként: 

 
Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  (a továbbiakban: kistérségi intézmény)  
7800 Siklós, Gyűdi u. 2. 
OM azonosító: 027402; 

                Az intézmény rövid neve: Siklósi Közoktatási Intézmény 
 

5. A Társulás működési területe: a 4.1.-4.5.4. alpontokban felsorolt Intézményfenntartó 
Önkormányzatok illetékességi területe. 

 
6. A Társulás bélyegzője: PANNON Szakképzés Szervezési Társulás felirattal ellátott 

körbélyegző, középen Magyarország címerével. 
 

7. A Társulás jogállása: törzskönyvi jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, 
költségvetési kerete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kölségvetésébe épül be. A 
Társulás gesztori feladatait 2012. január 1. napjától Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata látja el. A Társulás mint szakmailag önálló, törzskönyvi jogi személy 
gazdálkodási  feladatait 2012. január 1. napjától a Pécs Városi Költségvetési Központi 
Elszámoló Szervezet látja el, a Társulás és a Pécs Városi Költségvetési Központi 
Elszámoló Szervezet között megkötött megállapodás alapján. A megállapodás a társulási 
megállapodás mellékletét képezi. A Költségvetési szerv vezetője felett a Társulási Tanács 
gyakorolja a munkáltatói jogkört, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács 
elnöke. A Társulás Munkaszervezetének közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a 
Munkaszervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 
8. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását 2010. július 1-jétől 

a 3,00 főből álló Munkaszervezet végzi.  
 
9. A Társulás képviseletét a Társulás Tanács elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese látja 

el. 
 
10. E megállapodásban meghatározott önkormányzati szakképzési feladatok ellátásáról a Társulás 

gondoskodik, azzal a feltétellel, hogy az 4/4.1.- 4.5.4. alpontok alatt felsorolt költségvetési 
szervek  felett a Kotv. 102. § (2) bekezdés a)-g) pontjaiban felsorolt irányítási jogok gyakorlói 
– a II. fejezet 1.1.pont a)–b) alpontokban írt kivétellel – a jelen társulási megállapodás 
hatályba lépését követően is az Intézmények irányítói, illetve a külön társulási 
megállapodásokban kijelölt irányító szervek. 

 
10./A Ezen megállapodás 4.2.7. pontja alatt írt „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 

irányításával kapcsolatos irányítási jogok gyakorlója Komló Város Önkormányzata, a Komló 
Város Önkormányzata, , Bodolyabér Község Önkormányzata, Liget Község Önkormányzata, 
Magyarhertelend Község Önkormányzata, Magyarszék Község Önkormányzata, 
Mecsekpölöske Község Önkormányzata és Mánfa Község Önkormányzata között 2009. július 
1. napjától létrejött Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási megállapodásában 
rögzítettek szerint.  

 
10./B.Ezen megállapodás 4.5.4. pontja alatt írt kistérségi intézménnyel kapcsolatos valamennyi 

irányítói feladat-és hatáskör gyakorlója Siklós Város Önkormányzata a Siklós Város és Matty 
Község Önkormányzata (a továbbiakban: szerződő felek) között 2008. szeptember 1. napjától 
létrejött Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási megállapodásának 1.4. pontjában 
rögzítettek szerint. A Társulási megállapodást a szerződő felek Vokány Község 
Önkormányzatának és Kistótfalu Község Önkormányzatának a 2009. július 1-jétől történt 



csatlakozása miatt Siklós-Matty-Vokány-Kistótfalu Közoktatási Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodásra módosították, a társuló önkormányzatok képviselőtestületeinek a csatlakozást 
jóváhagyó képviselőtestületi határozatai alapján. A Siklós-Matty-Vokány-és Kistótfalu 
Község Önkormányzata képviselője által 2009. május 28-án aláírt intézményfenntartó 
társulási megállapodás III. fejezete 2.1. pontjában a társuló önkormányzatok rögzítették, hogy 
a Siklósi Közoktatási Intézmény irányításával kapcsolatos jogosítványokat Siklós Város 
Önkormányzata látja el. 

 
11. E megállapodás I. fejezet 4.1. – 4.5.4. pontja alatt felsorolt Önkormányzatok tudomásul 

veszik, hogy Komló Város Önkormányzata, Bodolyabér Község Önkormányzata, Liget 
Község Önkormányzata, Magyarhertelend Község Önkormányzata, Magyarszék Község 
Önkormányzata, Mecsekpölöske Község Önkormányzata, Mánfa Község Önkormányzata, 
Matty Község Önkormányzata, Vokány Község Önkormányzata és Kistótfalu Község 
Önkormányzata a PANNON Szakképzés Szervezési Társulásba sem költségvetési 
hozzájárulást, sem más jogcímen semmilyen hozzájárulást nem fizet,  és ezért a Társulási 
Tanácsban sem tagsági, sem szavazati joggal nem rendelkezik. 

  
12. Komló Város Önkormányzata, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék,valamint 

Mecsekpölöske és  Mánfa Község Önkormányzatai tudomásul veszik, hogy a PANNON 
Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsában (III. fejezet 1.1. pont) az előzőekben 
felsorolt Önkormányzatokat a Kökönyösi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa … 
számú határoztában írtak alapján, a ….  képviselője képviseli, Matty Község Önkormányzatát, 
Vokány és Kistótfalu Község Önkormányzatát  Siklós Város Önkormányzata képviseli  a 
10/A. és 10/B. pontban írtak alapján.  

 
 

II. 
 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
 
1. A Társulás célja a Kotv. 89/B. §  (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott szakképzéssel összefüggő 

önkormányzati feladatok végrehajtása, ennek érdekében a résztvevő önkormányzatok közgyűlései 
és képviselőtestületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes szakképzési feladatok  
ellátása érdekében az alábbi feladatokat kívánják társulási formában ellátni: 

 
1.1 A Szakképzés Szervezési Társulás feladatai: 

 
a)  az RFKB döntésének megfelelően - a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára 

tekintettel meghatározza a Társulás által, illetve a Társulás tagjai által fenntartott iskolákban a 
szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, 

 
b)  a 4.3.- 4.4. alpontokban felsorolt Intézmények szakmai programja tekintetében egyetértési 

jogot gyakorol a pedagógiai programok jóváhagyásánál, 

c) 2012. évben felosztja a Társulásnak az OTP Banknál vezetett bankszámlájára 2011. 
december 31. napjáig beérkező szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegét. 

d.)képviseli a Társuló Önkormányzatok és a Társulásban résztvevő Intézmények érdekeit a 
RFKB-nak a szakképzés fejlesztésére vonatkozó döntéseinek meghozatala előtt, különös 
tekintettel a döntéstervezeteknek a településfejlesztési koncepcióban rögzített terület-és 
településfejlesztési vonzataira, annak érdekében, hogy a társuló Önkormányzatok közösen 
keressék a lehető legoptimálisabb megoldásokat a szakképzés területén, a munkaerő-piaci 
igények mind teljesebb kielégítése, az ésszerű decentralizáció, a végzős tanulók 
munkavállalási lehetőségeinek és a kistérségi sajátosságok szerves beépítése érdekében. 



e) A Társulás a Kotv. 89/B. § (4) bekezdésében írtak szerint, létesíthet és fenntarthat szakiskolát, 
szakközépiskolát és kollégiumot, részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés 
megszervezésében, működtetheti – a szakképzés terén – a pedagógusok állandó helyettesítési 
rendszerét és az utazó szakember hálózat rendszerét. 

   
f)  A Társulás szakfeladat számait a társulási megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza..   

 
1.2.A Társulás tagjai tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Kotv. 102. § (2) bekezdés c) és f) 

pontjában rögzített fenntartói irányítási jogosítványaikat az Intézményfenntartók a jelen társulási 
megállapodás II. 1.1. pont a) és b) alpontjaiban írtak szerint gyakorolják. 

 
1.3. A Szakképzés Szervezési Társulás további feladatai: 
 

a) A Társulás az általa ellátott feladatokhoz önálló fejlesztési tervet készít. A fejlesztési terv 
elkészítésénél alkalmazni kell a Kotv. 88. § (1) bekezdésében foglaltakat. A Társulás a 
területén működő helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével a 
szakképzési feladatok megszervezéséhez szükséges fejlesztési tervet készít.  

b) A Társulás a Kotv. 89/B. § (3) bekezdése alapján jogosult közoktatási megállapodást vagy más 
megállapodást kötni. A Kotv. 89/B. § (12)–(13) bekezdéseiben írtak alapján a közoktatási 
intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási intézmény, a nem állami, nem 
önkormányzati intézményfenntartó megállapodást köthet a Társulással a feladatok közös 
megszervezésére. A létrejövő megállapodás előfeltétele, hogy az érintett vállalja, hogy a 
szakképzés megszervezésénél figyelembe veszi a szakképzés fejlesztési irányára és 
beiskolázási arányára vonatkozó döntéseket, így elfogadja, hogy a Társulás által 
meghatározottak figyelembevételével határozza meg a szakképzési évfolyamokon indítható 
osztályok számát. A megállapodás megkötésének további feltétele, hogy a nem 
önkormányzati intézményfenntartó vállalja, hogy a fizetési kötelezettségeket az alapító 
Intézményfenntartókra megállapított szabályok szerint teljesíti. 

c) Pályázatok benyújtása a Társulás működési körébe tartozó szakképző intézmények 
hatékonyabb működési feltételeinek biztosítása, a rugalmas, a munkaerő-piaci igényekhez és 
fejlesztési lehetőségekhez keretet biztosító intézményi struktúra kialakítása, és a takarékos, 
ugyanakkor  hatékony  működés  és eredményes képzési tevékenység megvalósítása 
érdekében. A pályázati eljárás szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza.  

 
 

III. 
 
 

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

 
A Társulás szervei: 

1.1. A Társulási Tanács: tagjainak száma  4  fő,  figyelemmel ezen megállapodás I. fejezet 10A-
10/B. és a 11. és a 12.  pontjában írtakra. 

1.2. Az elnök és az elnökhelyettes: a Társulási Tanács a tagjai sorából választja meg. 

1.3. A Pénzügyi Bizottság:  
tagjainak száma: 4 fő, amelynek tagjait - egy-egy fő közgazdász végzettségű szakember 
személyében - a Társuló Önkormányzatok közgyűlései, illetve képviselőtestületei delegálják és 
a Társulási Tanács hagyja jóvá. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül minősített 
többséggel a Társulási Tanács választja meg. 



A Bizottság feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása. 

1.4. A Szakképzési és Koordinációs Bizottság 
tagjainak száma: 4 fő, amelynek tagjait - egy-egy fő szakképzéssel foglalkozó szakember 
személyében - a Társuló Önkormányzatok közgyűlései, illetve képviselőtestületei delegálják és 
a Társulási Tanács hagyja jóvá. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül minősített 
többséggel a Társulási Tanács  választja meg. 

A Bizottság feladata: Összehangolja és egyezteti az Intézményekkel az indítandó szakképzési 
osztályok számát, javaslatot készít a Társulási Tanácsnak a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési 
támogatás) összegének felosztására, a szakképzési kapacitások hatékonyabb működtetése 
érdekében javaslatokat készít a Társulási Tanácsnak a szakképzési feladatok fejlesztési 
irányaira,  információt nyújt a Társult Önkormányzatok által fenntartott intézményeknek a 
feladatellátás folyamatáról és eredményéről, szakmai napokat szakmai konferenciákat szervez, 
és az egyeztető fórum szerepét tölti be a  szakképzési feladatok végrehajtása során az 
Intézményfenntartó önkormányzatok közötti esetleges viták elintézésében. 

 
1.5. A Munkaszervezet: létszámát a Társuló Önkormányzatok 2010. július 1-től 3,00 főben 

határozzák meg, a Munkaszervezet létszámának módosítására a Társulási 
Tanács javaslata alapján a Társulási Tanács Elnöke tesz javaslatot a 
Társuló Önkormányzatok közgyűlései ill. képviselőtestületei felé. 

 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
A Társulási Tanácsban az intézményfenntartókat a társult önkormányzatok Közgyűlése, illetve 

képviselőtestületi által delegált helyi önkormányzati képviselő képviseli, a Társulás tagja az általa 
választott képviselőt visszahívhatja. A Társulási Tanácsba Komló Város Önkormányzata, 
Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mánfa, Vokány, Kistótfalu és 
Matty Község Önkormányzata képviselőt nem delegál, ezen megállapodás I. fejezet 10/A.-10/B. 
és a 11. és a 12. pontban írtak szerint. 
 

A Tárulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a Társuló Önkormányzatok közgyűlése, illetve 
képviselőtestületei döntenek.  

 
A Társulási Tanács kizárólagos feladatat és hatáskörei: 

1)    a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása,  

      2)     a  munkáltatói jogkör gyakorlása a Munkaszervezet vezetője felett,    

      3)    a  bizottságok elnökeinek megválasztása, 

      4)    javaslattétel a munkaszervezet létszámának meghatározása, 

      5)    a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása, 

      6)    a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegének felosztása, 

      7)    a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása, és a zárszámadás elfogadása, 

      8)    a Pénzügyi és a Szakképzési és Koordinációs Bizottság ügyrendjének elfogadása. 

6.   A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulási Tanács állapítja meg a 
Szervezeti és Működési szabályzatában.  

A Társulási Tanács megalakul, ha a társult önkormányzatok képviselőtestülete/közgyűlése/ minősített 
többséggel jóváhagyta a megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta 
megalakulását és megválasztotta tisztségviselőit.  



A Társulási Tanács a döntését az ülésén határozattal hozza.  

A Társulási Tanácsban minden delegált képviselőnek  1– 1 szavazata van. 

A Társulási Tanács ülésének összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által felhatalmazott képviselő 
látja el. 

 A Társulási Tanács évente legalább 4 alkalommal ülésezik. 

       Az ülést össze kell hívni:  
- ha a Társulási Tanács legalább 2 tagja az időpont megjelölésével kezdeményezi; 
- a társulás bármely tagjának – a napirendet tartalmazó – indítványára; 
- a Kormányhivatal kezdeményezésére. 

12. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele - 3 fő - jelen 
van.  

Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú szavazat 
szükséges, de ez nem lehet kevesebb mint a jelenlévő tagok fele. 

14.  A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a következő esetekben: 
 

a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) összegének felosztása; 
a Társulás költségvetésének elfogadása, módosítása és a zárszámadás elfogadása; 
zárt ülés elrendelése esetén az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben; 
a hatáskörébe utalt vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, 

fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntés esetén; 
a Pénzügyi Bizottság ill. a Szakképzési és Koordinációs Bizottság elnökének megválasztása 

esetén. 

15. A Társulási megállapodás III. fejezet 5.4. pontjában szabályozott Szakképzési évfolyamon 
indítható osztályok számának meghatározásához, továbbá a társulási megállapodás módosításához,  
a Társulási Tanácsba delegált összes megválasztott képviselő egyetértő szavazata szükséges. A 
minősített többséghez a Társulási Tanácsba az intézményfenntartó önkormányzatok által delegált 
(megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges.  

16. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, 
elnökhelyettest választ. A Társulási Tanács elnökének és elnökhelyettesének megbízatása a 
megbízásától számított három évre szól. Az elnök személyére a gesztor önkormányzat tesz 
javaslatot. Az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot. Az elnök és elnökhelyettes 
részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

17. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, az Ötv. 17. § (1) bekezdésében  írt 
tartalmi  követelményekre figyelemmel. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács által felhatalmazott 
személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és annak a Kormányhivatalhoz 15 napon belül 
történő megküldéséről a Tanács elnöke gondoskodik.  

18. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a Társulás a saját Munkaszervezete útján látja el. 

19. A Társulási  Tanács  tagjai  évente  beszámolnak az általuk képviselt önkormányzatok 
közgyűléseinek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről és a társulás tevékenységéről. 

20.  Az Elnök feladat és hatásköre: 



      -   a Társulás képviselete, 
      -   a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának az ellenőrzése, 
      -   a  Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése, 
      -   a szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) és a társulási hozzájárulás befizetésének 

 ellenőrzése, 
      -   az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése, 
      -   az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Munkaszervezet vezetője felett, 
      -   javaslatot  tesz  a  Munkaszervezet  létszámának módosítására a Társuló Önkormányzatok 
          közgyűlései ill. képviselőtestületei felé.  

21. A Társulás Munkaszervezetének  vezetője  gondoskodik  a Társulási Tanács működésének 
biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról. 

22. A Társulás Munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a Társulás 
által vállalt projektek menedzselésében és megvalósításának szervezésében. 

23. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a 
Munkaszervezet  vezetője gyakorolja. 

 
 

IV. 
 

A TÁRSULÁS  MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA 
 
1. A Társulás Munkaszervezetének feladatai: 
 

a) A Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és 
javaslattevő teendőket, segíti döntések végrehajtását, 

b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés), 

c) nyilvántartja a Társulásnak az  OTP Banknál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát, 

d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit, 

e) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit, 

f) a Társulási Tanács döntése alapján javaslatot koncepciót készít, vagy készíttet a szakképzést 
érintő fejlesztési programok megvalósításához, 

g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti a Társulás fejlesztési 
programjait, 

h) figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és erről tájékoztatja a Társulási Tanács elnökét, 

i) közreműködik és szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez, 

j) intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit, 

k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, 
l) előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentést, 

m) ellátja mindazokat az eseti feladatokat, amelyet a Társulási Tanács a feladatkörébe utal. 
V. 

 

A TÁRSULÁS  PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁKODÁSA ÉS ELLNŐRZÉSÉNEK RENDJE 



 
1. A Társuló önkormányzatok – kivéve Komló Város Önkormányzata, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mánfa, Vokány, Kistótfalu és Matty Község 
Önkormányzata az I. Fejezet 10/A.-10/B. és a 11.-12. pontokban írtak alapján – az általuk 
fenntartott szakképzési intézményekben először a 2008. évi, majd a mindenkori október l-jei 
forduló napos közoktatási statisztika (a01T01-es tábla) szerint nyilvántartott szakiskolai, 
szakközépiskolai, speciális szakiskolai tanuló összlétszám arányában határozzák meg az általuk 
fizetendő vagyoni hozzájárulásuk összegét.  

2. A Társuló Önkormányzatok társulási hozzájárulásának évenkénti mértékét - a jelen 
megállapodáshoz csatolt 1. sz. Melléklet szerint kiszámított tanulólétszám arányában - a Társulási 
Tanács minden évben a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 30 
napon belül állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az 
igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó részt a szakképzési pályázatok 
előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható. 

3. A megállapított társulási hozzájárulás éves összegét negyedévenkénti bontásban, minden 
negyedév első hónapjának 10. napjáig kell teljesíteni a Társulásnak az OTP Banknál vezetett 
bankszámlájára. Amennyiben a Társult Önkormányzatok az 1. és 2. pontban vállalt fizetési 
kötelezettségüket nem teljesítik, úgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a fizetési határidőt 
követő 15 napon belül azonnali beszedési megbízás, (inkasszó) benyújtására jogosult.  

4. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. A Társulási Tanács a Munkaszervezete útján gondoskodik a Társulás 
költségvetésének végrehajtásáról. A Társulás gazdálkodásával, az Intézményfenntartó 
önkormányzatok általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási 
feladatokat a Társulás alapító okiratában írtak szerint a  Társulás mint önálló költségvetési szerv, a 
pénzforgalmat bankszámlán kezeli. A pénzfelhasználásról év végén elszámolást készít, melyet 
megvitatásra tárgyévet követően, legkésőbb március 1-ig előterjeszt a Társulási Tanács részére. 

5. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a befizetett 
vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
 

VI. 
 

A KIADMÁNYOZÁS ÉS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS  RENDJE 
 
A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás 
kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezetési és Működési 
Szabályzatában állapítja meg. 
 
 

VII. 
 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA ÉS A TÁRSULÁS 
MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 
1. A Társulási Megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere,  Bóly, Siklós, Sásd és Komló 

Városok polgármesterei, valamint Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, 
Mecsekpölöske, Mánfa, Vokány, Kistótfalu és Matty Község Önkormányzata polgármesterei írják 
alá.  

2. A Társulási Megállapodás módosítását, a Társulás megszüntetését bármely intézményirányító  
önkormányzat kezdeményezheti. A Társuló Önkormányzat a Társulásból történő kilépési 



szándékát legalább egy tanítási évvel korábban köteles bejelenteni a Társulási Tanácsnak. 

3.   A Társulás  tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy a kilépésről a bejelentés 
megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.  

4.    Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig 
fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár. 

5.   A Társulás megszűnésekor az Intézményirányító Önkormányzatok kötelesek egymással elszámolni 
úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó 
pénzösszeg a befizetett hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás 
megszűnésekor a vagyon felosztása és az esetleges közös tulajdon megszűntetése nem történhet 
olyan módon, hogy az a Társulásban részt vevő Intézmények szakképzési feladatainak az ellátását 
veszélyeztesse.  

6.  A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni 
igények kielégítése során, a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak 
(későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a szakképzési feladatok ellátását nem 
veszélyeztetik. A közös tulajdonnal történő elszámolásig a szakképzési feladatok ellátása 
érdekében biztosítják a feladatot ellátó és a feladatot átvállaló önkormányzatok használati jogát. A 
tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a 
használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 
 
                                                                VIII. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Társulás 2008. év július 1. napjától határozatlan időtartamra jön létre. A Társulás mint 

költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága által vezetett 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A társult önkormányzatok az alapító eljárás 
lefolytatásával a jelen megállapodás I./7. pontjában írtak szerint Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát bízzák meg. A Társulás gesztori feladatait 2012. január 1. napjától Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. 

2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Kotv., az Áht., a Ttv., és a Ptk.-
ban foglaltakat kell figyelembe venni.  

 
3. A  Társulási  Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi „A tanulói létszám számítása 

2008.szeptember 1-től című melléklet, és a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó 
eredetben csatolt határozatok, továbbá a Társulás módosított szakágazat és szakfeladat számait 
tartalmazó 2. sz. melléklet, és a gazdálkodási feladatok ellátására a Társulás és a Pécs Városi 
Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet között, 2012. január 1-jei hatállyal megkötött 
megállapodás. 

 
 
 
 
Pécs, 2012. 
 
 
 
 



Záradékok és aláírások: 
 
A módosítást elfogadó képviselőtestületi, illetve közgyűlési határozatok száma, és a 
polgármesterek aláírásai:  
 
(14 helyi, illetve települési önkormányzat képviselőjének aláírása) 
 
Folytatás a számozott 14. oldalon. 
 
Jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás összesen 1 - 14. 
számozott oldalból áll. 
 

       
                Önkormányzat neve 
                    (Képviselő neve) 

 
Határozat 

száma 

 
Polgármester 
 aláírása, P.H. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Dr. Páva Zsolt polgármester 
 

 

 

 
Bóly Város Önkormányzata 

Hárs József  polgármester 
 

 

 

 
Sásd Város Önkormányzata 
Székely Szilárd polgármester    
                

 

 

 
Siklós Város Önkormányzata 
Dr. Marenics János  polgármester      
                                                      

 
 

 
Komló Város Önkormányzata                                     
Polics József polgármester           
                                                             

 

 

             
Matty Község Önkormányzata 

Fallerné Knopf Zita polgármester 
 

 

 

 
Bodolyabér Község Önkormányzata 
Böröcz Tibor polgármester 
 

 
 

 
Liget Község Önkormányzata 

Vargáné Szabó Gabriella polgármester 
 

 

 



 
Magyarhertelend Község Önkormányzata 
Ifj. Kovács Gyula polgármester 
 

 

 

 
Magyarszék Község Önkormányzata 

Kárpáti Jenő polgármester 
 

 

 

Mecsekpölöske Község Önkormányzata 

Papp István  polgármester                                                                                                
 

 
 
 
 

 
Mánfa Község Önkormányzata 
Hohn Krisztina polgármester   
     

 

 

Vokány Község Önkormányzata  
Mester Mihályné polgármester 
 

 

 

Kistótfalu Község Önkormányzata  
Taranyi Ádám polgármester 
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