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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 173/2011. (IX.29.) számú, az Ipari park (patak utca) útfejlesztésének előkészítéséről szóló 
határozat alapján a telekalakítás megtörtént, az ajándékozási szerződés elkészítése, illetve a 
változás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése folyamatban van. 
 
A 183/2011. (IX.29.) számú határozat alapján a liciteljárás eredménytelen volt, így a 
határozat alábbi pontjának végrehajtására kerül sor: 
„Amennyiben a tárgyi ingatlanokat az adott határidőre nem sikerül értékesíteni, úgy a 
képviselő-testület az ingatlanokon 1db másfél szobás 45,85 m2, és 3 db kétszobás 52,18 m2, 
55,42 m2 és 55,88 m2 hasznos alapterületű bérlakás kialakítását rendeli el 10.254.765,-Ft 
bekerülési költséggel.  
Az átalakítási munkák fedezetéül a költségvetési rendeletben szereplő lakásértékesítési alap 
szolgál.” 
 
A 197/2011. (X.27.) számú határozatával a képviselő-testület a 143/2011. (VII.28.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosította:  
A határozat 3., 4. pontjában a „Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesület” 
megnevezés helyett a „Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület” megnevezés kerül.  
A határozat 2. pontja az alábbira változik: 
A képviselő-testület a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesülettel a jelen előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja és felhatalmazza az alpolgármestert annak aláírására. 
Az új egyesület bejegyzési kérelme benyújtásra került a Baranya Megyei Bírósághoz, mely 
kérelem alapján a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület nyilvántartásba vétele TDM 
szervezetként 2011. december 14-én megtörtént. Működtetésre irányuló pályázat kiírására a 
mai napig nem került sor. 
 
A 200/2011. (X.27.) számú határozat alapján a polgármester a KBSK jelzálogjog 
bejegyzésére vonatkozó nyilatkozatot aláírta. 
 
A 201/2011. (X.27.) számú határozathoz kapcsolódóan tájékoztatom a képviselőket, hogy 
2011. december 31-én lejárt a Carboker Kft. ügyvezetőjének és felügyelő bizottsági tagjainak 
megbízatása. Az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok újbóli megválasztására jelen 
képviselő-testületi ülés későbbi napirendje során adhat felhatalmazást a testület. 
 
A 213/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a volt SZTK épületében található 
önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyisége kezelésre történő átadása a 
Városgondnokság részére 2012. január 4-én megtörtént. 
 



A 214/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a Gesztenyési Klub üzemeltetésére vonatkozó 
megállapodás aláírására 2011. november 30. napján került sor a Gesztenyés-Zobákpuszta 
Településrészi Önkormányzattal. 
 
A 220/2011. (XI.24.) számú határozat alapján a jegyző a Belső Tűz Egyesület módosított 
használati szerződésének elkészítéséről gondoskodott, a szerződés aláírásra került. 
 
A 224/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 225/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a polgármester a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt támogatási szerződést aláírta, az megküldésre került a Solar Energy 
Systems Kft. részére, amely részéről szintén megtörtént a támogatási szerződés aláírása.  
 
A 227/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a jegyző a járatvonalak módosításából adódó 
menetrendváltozásra vonatkozóan, az utazóközönség megfelelő tájékoztatásához szükséges 
intézkedéseket megtette. 
 
A 228/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a Komló-Víz Kft. társasági szerződés 
módosítása a változás-bejegyzési eljárás lefolytatása érdekében megküldésre került a 
cégbíróság részére. A cégbíróság hiánypótlást rendelt el, amelynek teljesítése folyamatban 
van. 
 
A 233/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a jegyző a képviselő-testület döntéséről a 
Hektor-Tex Kft.-t a képviselő-testület döntésének megküldésével tájékoztatta. 
 
A 234/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a Komló-Habilitas Kft. a határozatban 
megállapított határidőig visszafizetési kötelezettségének eleget tett. A tagi kölcsön újbóli 
biztosításáról szóló szerződés aláírása megtörtént, az összeg utalásra került a Kft. számlájára. 
 
A 235/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a Zora 10 Kft.-vel a támogatási szerződés 
aláírása, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott támogatási összeg átutalása 2011. 
december 29-én megtörtént. A támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett 60 
napon belül köteles elszámolni. 
 
A 236/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a polgármester Pécs Megyei Jogú Várossal a 
fogyatékos személyek nappali ellátására kötött ellátási szerződés megszűntetésére vonatkozó 
okiratot aláírta. 
 
A 239/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a polgármester a HegyhátMédia Kft.-vel a „Jó 
szerencsét” kiadvány kiadásáról és Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló 
megállapodást aláírta.  
 
A 241/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a jegyző a módosított használati szerződés 
elkészítéséről gondoskodott. A módosított használati szerződés, a közműszerződések, 
valamint számlák 2011. december 17-én a Vöröskereszt részére aláírás céljából postázásra 
kerültek, melyek aláírva 2012. január 18-án érkeztek vissza a Pénzügyi Irodára. A 
közműszerződések átjelentése folyamatban van. 
 
 



 
II. 

A bizottságok 2011. december 12. óta végzett tevékenysége 
 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2011. december 12-i ülésén elsőként Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének 
2012. évre vonatkozó munkatervét, majd a Pécs Megyei Jogú Várossal a fogyatékos 
személyek nappali ellátására kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszűntetésének kérdését tárgyalta a bizottság. Zárt ülésen szemétszállítási 
díjkedvezmények odaítéléséről döntöttek. 
Rendkívüli bizottsági ülésre került sor 2011. december 15-én, amelyen a Komlói 
Egészségcentrum Nonprofit Kft. fül-orr-gége és audiológiai szakrendeléshez tartozó kapacitás 
HÁR-VÁR Bt.-nek történő átadása ügyében foglaltak állást. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Ugyancsak 2011. december 12-én ülésezett a bizottság, melyen az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról, a 
távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról, a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásáról, valamint az 
önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért 
fizetendő díjakról szóló rendelet módosításáról tárgyaltak. Állást foglalt a bizottság a Zora 10 
Kft. munkahely-teremtési támogatás kérelme, a Hektor-Tex Kft. munkahely-teremtési 
támogatásáról szóló 146/2011. (VII.28.) határozat visszavonása, a Solar Energy Systems Kft. 
munkahely-teremtési támogatása, a Vöröskereszt helyiség használatba adási szerződésének 
módosítása, Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. évre vonatkozó 
munkaterve, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása, ebrendészeti 
hozzájárulás 2012. évi bevezetésének vizsgálata ügyében. Az egyebek napirendi pont alatt 
Mátyás János bizottsági tag két problémára hívta fel a bizottság figyelmét: a temető melletti 
dirt-parkban a halottak napi hétvégén is folyamatos volt a zaj, ami zavarta a temető látogatóit; 
továbbá, hogy a VG. Zrt. nagy méretű szemétszállító járművei a kis, szűk utcák útburkolatát 
tönkre teszi, ennek a problémának a megoldását szorgalmazta. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
December 13-i ülésén a bizottság Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról, a 2012. évre tervezett programokról, a „Jó Szerencsét” kiadvány 
kiadásáról szóló javaslatról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló 
megállapodás megkötéséről a HegyhátMédia Kft.-vel, Komló Város Önkormányzat 
képviselő-testületének a 2012. évre vonatkozó munkatervéről, valamint a Baranya Megyei 
Önkormányzat Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból való kilépéséről 
tárgyalt.  
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
2011. december 13-i ülésén az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosításáról, a távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról, a Komló-Víz Kft. taggyűlési 



határozatainak jóváhagyásáról, az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz 
és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosításáról, a helyi adókról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról, ebrendészeti hozzájárulás 2012. évi 
bevezetésének vizsgálatáról, továbbá a feleslegessé vált gépkocsi tűzoltóságtól történő 
átvételéről tárgyaltak. Állást foglaltak a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról szóló javaslat, 
valamint a Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás HegyhátMédia Kft.-
vel történő megkötése kérdésében. Napirenden szerepelt a Pécs Megyei Jogú Várossal a 
fogyatékos személyek nappali ellátására kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszűntetésének kérdése, a Solar Energy Systems Kft., valamint a Zora 10 Kft. munkahely-
teremtési támogatásának ügye, a Hektor Tex. Kft. munkahely-teremtési támogatásáról szóló 
146/2011. (VII.28.) határozat visszavonása és a Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsöne is. 
Tárgyalta a bizottság a „Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból való kilépéséről”, a „Tervezett programok a 
2012-es évben”, a „2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat”, a Tájékoztató az 
intézményi kötelezettségek értékéről”, valamint a „Komló Város Önkormányzat képviselő-
testületének a 2012. évre vonatkozó munkaterve” című előterjesztéseket. Az egyebek 
napirendi pont keretében a Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatta a bizottságot a MÁK és az 
OKF közötti egyeztetés lezárultáról. 
2011. december 15-én rendkívüli együttes ülést tartott a pénzügyi jogi és ellenőrzési, valamint 
a gazdasági, településfejlesztési bizottság (az utóbbi nem volt határozatképes), melyen a 
települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a működési előirányzat-maradványok 
átcsoportosítására vonatkozó polgármesteri felhatalmazásról tárgyaltak. 
2012. január 10-én rendkívüli ülést tartott a bizottság, melyen a KEOP-7.1.0/11 pályázathoz 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátásáról, valamint az ugyanezen pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátása és tanulmányok készítése ügyében hozott döntést a 
bizottság, valamint meghatározták a képviselői vagyonnyilatkozatok átvételének időpontját. 
  
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
A Sikondai Részönkormányzat január 18-án munkaértekezletet tartott. Értékelte a tavalyi évet 
és meghatározta az ez évi teendőket. Kiemelten kezelte a parkosítást és a tópart melletti út 
rendbehozatalának kérdését. Döntés született arról is, hogy szeretné a Sikondai Napokat a 
továbbiakban is egyedül megrendezni. 
 
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. óta nem ülésezett. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 
- négy fő esetében szemétszállítási díjkedvezmények odaítéléséről (két személy kérelmét 

jövedelemtúllépés miatt egyhangúlag elutasította). 
 

A pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörben: 
 
- a „KEOP-7.1.0/11 pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása” tárgyú, 

hirdetmény közzététele nélkül indított általános egyszerű közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Mélyépterv Komplex Zrt.-t (1012 Budapest, Várfok u. 14.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként, továbbá felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést 19.900.000.- Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 

 
- a „Komló Város Önkormányzatának KEOP-7.1.0/11-2011-0014 számú, »Komló város 

ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése« 
pályázat előkészítéséhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok teljes körű 
ellátása (I. rész), valamint a pályázat előkészítéséhez kapcsolódó tanulmányok 
elkészítése (II. rész)” tárgyú beszerzési eljárást mindkét rész tekintetében eredményesnek 
nyilvánította és – mindkét rész tekintetében – a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
megajánló, ezáltal a legkedvezőbb ajánlatot tevő AGROVERDE Kft.-t (7940 Szentlőrinc, 
Attila u. 70.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződéseket az I. rész (projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátása) 
tekintetében 3.100.000,- Ft + ÁFA összeggel, illetve a II. rész (pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó tanulmányok elkészítése) tekintetében szintén 3.100.000,- Ft + ÁFA 
összeggel kösse meg.  

 
 

IV. 
Egyebek 

 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Társulás 2011. december 15-i üléséről készült 
jegyzőkönyv. 
 
II.  Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. december 15-én tartott ülésének 
jegyzőkönyvét tartalmazza az előterjesztés 2. sz. melléklete. 
 



A KÖOK komlói középfokú oktatási intézmények jogi és finanszírozási helyzete 
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
törvény 2. § (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzat köteles az év utolsó napjával a 
részvételével működő társulási megállapodásait felmondani, mely jogszabályi 
kötelezettségnek eleget téve a  Baranya Megyei Önkormányzat 2011. december 31. napjával 
felmondta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását. 
A képviselő-testület december 15-ei ülésén e tárgyban döntést is hozott, melyben tudomásul 
vette a Baranya Megyei Önkormányzat döntését, és kijelentette, hogy a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola intézménybe a Baranya Megyei Önkormányzat által bevitt középfokú 
oktatási intézmények működéséhez Komló Város Önkormányzata 2012. évben sem tud 
forrást biztosítani. 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat Társulásból történő kilépése, azt jelenti, hogy a megyei 
önkormányzat a 2009. július 1-jén „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskolába 
behozott középfokú intézményeinek fenntartását és finanszírozását 2012. január 1. napjától 
nem biztosíthatja. 
 
A megyei intézmények állami általi átvétele tekintetében meghozott jogszabályok (törvény, 
kormányrendelet) nem rendezték, nem szabályozták a megyei önkormányzatok fenntartásában 
működő azon intézményegységek helyzetét, amelyek esetében a megyei önkormányzat 
társulás tagjaként látta el fenntartói feladatait. 
 
A komlói középfokú intézmények finanszírozásának biztosítása érdekében még a tavalyi év 
végén a Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke állásfoglalást kért a Nemzetgazdasági 
Minisztériumtól. A minisztérium állásfoglalásában kifejtette azon véleményét, hogy a komlói 
középfokú intézmények finanszírozását Komló városnak, mint a társulás gesztor 
önkormányzatnak kell biztosítania. Az állásfoglalásra a 2012. január 4-én kelt levelemben (3. 
sz. melléklet) jeleztem dr. Naszvadi György Államtitkár Úrnak, hogy a minisztérium 
álláspontjával nem értek egyet és kértem, hogy a jogi és finanszírozási valamint az uniós 
fejlesztésben vállalt kötelezettségek teljesítésének problémája tekintetében nyújtson 
segítséget. 
 
Államtitkár Úr 2012. január 16-án kelt levelében tájékoztatott arról, hogy a felvetett jogi 
problémák megoldása érdekében a levelet átadta a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumnak. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez 2011. 
november 30-án megküldött levelemre még nem érkezett válasz, melyben a DDOP-3.1.2/2F-
2f projektben vállalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan kértem állásfoglalást. 
 

III. Tájékoztatás a Tűzoltóság átszervezéséről 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVII. törvényben megfogalmazottaknak megfelelően határidőre megtörtént az 
önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá való átalakulása. A 2011. december havi 
nettó bér megtérítése megtörtént, a hozzá kapcsolódó járulékok megtérítését kezdeményeztük. 
 



IV. Tájékoztatás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatásáról 
 
Mint arról már korábban tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet, az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló pályázat II. 
fordulójában 115 M Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, mely a működési hiány 
csökkentésére a költségvetési rendeleten átvezetésre került. Ezt követően a pályázat III. 
ütemében 100 M Ft, majd ennek kiegészítésére további 25.145 e Ft, mindösszesen 240.145 e 
Ft támogatási összeget nyert el önkormányzatunk. 
 
V. Tájékoztatás rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásról 
 
A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szóló 60/2011. (XII.23.) 
BM rendelet 1. számú mellékletében foglaltak értelmében 116.464.308,- Ft hiteltörlesztési 
támogatásban részesült önkormányzatunk. A fenti összeg 2012. január 4-én utalásra került az 
UniCredit Bank Hungary Zrt. részére a fennálló 500 M Ft hitel törlesztésére. 
 
VI. Tájékoztatás a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. részére folyósított 
támogatásról 
 
 
A támogatás ügyében tájékoztatást kértem a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 
főigazgatójától, mely kérésemre 2012. január 25-én az alábbi e-mailt küldte Főigazgató Úr: 
 
 
„Tisztelt Polgármester Úr! 
A 2011. évi konszolidációs támogatás keretében 37 158 300 forint összeget kapott 
intézményünk.  A pénz a számlánkra megérkezett 2012. január 02-án. 
Mellékelten küldjük az Államtitkárság levelét a konszolidációs pénzek felhasználásával 
kapcsolatban (4. sz. melléklet).  
Beszéltem Dr. Rácz Jenő úrral, a Magyar Kórházszövetség elnökével, aki azt mondta 
telefonos egyeztetésünk alkalmával, hogy egyeztető tárgyalásokat folytatnak a beszállítókkal 
annak érdekében, hogy a konszolidációs összeg minél jelentősebb mértékben szolgálja az 
adósságállomány kiegyenlítését. A mai napig semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Amennyiben 2012. február 2-ig nem kapunk tájékoztatást az összeg felhasználásáról, akkor a 
konszolidációs összeg arányában mindenképp megkezdjük az adósságállományunk 
törlesztését.  
Célom elsősorban a Komló és Baranya megyei vállalkozások felé fennálló 
adósságállományunk jelentősebb rendezése. 
Tisztelettel: 
 Dr. Tánczos Frigyes Attila 
Főigazgató 
Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft.” 
 



VII. A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
 

Az előterjesztés 5. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a 2011. december havi munkaerő-piaci 
helyzetről. 
 
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, valamint a KÖOK komlói középfokú oktatási intézmények jogi és 
finanszírozási helyzetéről szóló tájékoztatást, 

- a tűzoltóság átszervezéséről szóló tájékoztatást,  
- az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról szóló 

tájékoztatást, 
- rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásról szóló tájékoztatást, 
- a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. részére folyósított támogatásról szóló 

tájékoztatást, 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a munkaerő-piaci helyzetről. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

 

Komló, 2012. január 26. 
 
         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. december 15-én 

megtartott üléséről. 
 

Az ülés helye: Komló Város Polgármesteri Hivatala II. emeleti nagyterme 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint   
 

N a p i r e n d i  p o n t o k 
 

1.) Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítása  
   Előadó: Polics József Elnök 
     Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 

 
2.) NEFELA Egyesüléssel kötött megállapodás módosítása 

Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
   Meghívott:  Huszár István igazgató 
 
3.) A kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatásra megállapodás elfogadása 

Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
   Meghívott:  Benked Anett  

 
4.) 2011. évi költségvetés előirányzatainak módosítása  

Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 

   
5.) Egyebek 

 
 
Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok Polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit, a Nefela Egyesülés képviseletében Huszár Istvánt, valamint 
a Csorba Győző Könyvtár képviselőit, Benked Anett kistérségéi referenst és Katona Anikó 
igazgató-helyettest. 
Az ülést 9 óra 3 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: Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítása 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 46/2011. (XI. 
10.) sz. Tct. határozatában megbízta a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy a házi 
segítségnyújtásban ellátható létszám emelése miatt kezdeményezze a szolgáltatás működési 
engedélyének módosítását a Baranya Megyei Kormányhivatalnál. A Kormányhivatal 
álláspontja szerint szükséges, hogy a működési engedélyben kérelmezett szolgáltatási 
kapacitás bővítés megjelenjen a szolgáltatás szakmai programjában. Emiatt szükséges a 
jelenleg hatályos Szakmai Program módosítása. 
Kérdezem Kasziba Zsuzsannát, hogy van-e kiegészítenivalója. 
Kasziba Zsuzsa: Bizottsági ülésen mindent elmondtam, tulajdonképpen a működési engedély 
módosításáról van szó. 
Polics József: Köszönöm. Az előterjesztést a Humánszolgáltat Bizottság tárgyalta. Kérdezem 
az elnököt a bizottság véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Polics József: Kérdés, vélemény van-e az előterjesztéshez? Nincs. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza:  
 
54/2011. (XII. 15.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnökség és a 
Humánszolgáltató Bizottság javaslatainak figyelembevételével megtárgyalta a Szociális 
Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítására vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa elfogadja a Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának 
módosítását. 

                     
Határidő: értelem szerint 
Felelős:    Polics József elnök, 
                  Kasziba Zsuzsanna Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
 
        
K o m l ó, 2011. december 15.      
 

Polics József 
    Elnök 

 
2. napirendi pont: Nefela Egyesüléssel kötött megállapodás módosítása 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 62/2005. 
(IX.30.) sz. Tct. határozatával döntött arról, hogy támogatói megállapodást köt a NEFELA 
Dél-Magyarországi Jégesőelhárítási Egyesüléssel. A Társulás Tanácsa 49/2010. (XII. 10.) sz. 
Tct. határozatával jóváhagyta a megállapodás módosítását, mely szerint a fizetendő támogatás 
5.000 fő alatti települések esetében 22,5,- Ft/fő/évre, az 5.001-50.000 főig terjedő települések 



esetében pedig 12,5,- Ft/fő/évre módosult. Most a megállapodás módosításának elfogadása 
esetén a korábbi támogatási összeg 5.000 fő alatti települések esetében 25 Ft/fő/évre, az 
5.001-50.000 főig terjedő települések esetében pedig 15 Ft/fő/évre emelkedne. Ez kb. 90.000 
Ft-os emelkedést jelentene 2012-ben a Társulás számára. 
Kérdezem Huszár Istvánt, hogy van-e kiegészítenivalója.  
Huszár István: Kérem a tisztelt Tanácsot, szíveskedjenek elfogadni a megállapodás 
módosítását.  
Polics József: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököt kérdezem a 
bizottság véleményéről. 
Hohn Krisztina: Elfogadjuk, a megállapodás módosítását.  
Polics József: Kérdés, vélemény? Nincs, akkor szavazzunk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
55/2011. (XII. 15.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében a Pénzügyi Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a NEFELA Dél-Magyarországi Jégesőelhárítási 
Egyesülés kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a NEFELA Dél-
Magyarországi Jégesőelhárítási Egyesüléssel kötött megállapodás módosítást 
elfogadja és felhatalmazza az Elnököt a megállapodás aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József Elnök 

       
K o m l ó, 2011. december 15.      
 

Polics József 
    Elnök 

 
 
3. napirendi pont: Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtárral kötendő megállapodás  
Polics József: A jövő évi normatíva ismeretében kerül sor a megállapodás módosítására. A 
következő évben az idei 1 M Ft helyett 800 e Ft normatíva lesz lehívható a feladat ellátására. 
Ennek megfelelően csökken a felhasználható pénz is. A megállapodás tervezete szerint a 
települési önkormányzat számára a mozgókönyvtári normatívából 410.000 Ft (2011. évben 
500.000,- Ft) kerül átutalásra. A normatívából 140.000 Ft-ot (2011. évben 150.000,- Ft) a 
Társulás átutal a Csorba Győző Megyei Könyvtár részére, mint szolgáltatási díjat. A 
fennmaradó 250.000,- Ft (2011. évben 350.000 Ft) használható fel dokumentumvásárlásra. A 
mozgóbusz szolgáltatással érintett öt település esetén a normatívából 618.324,- Ft (2011. 
évben 818.326,- Ft) kerül átutalásra a Társulás részéről a Könyvtárnak, 181.676,- Ft (2011. 
évben 181.674,- Ft) pedig a településekre kerül kiutalásra. Kérdezem a könyvtár képviselőit, 
hogy kívánnak-e az előterjesztéshez hozzászólni. Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottság véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Hohn Krisztina: Elfogadjuk. 
 



Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
 
 
 
56/2011. (XII. 15.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Csorba Győző Megyei Könyvtárral 2012. 
évre kötendő megállapodás tervezeteket megtárgyalta – a Humánszolgáltató, valamint a 
Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével – és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa megismerte a Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötendő 
megállapodás tervezeteket és felhatalmazza az Elnököt azok aláírására. 

2.) A Társulás Tanácsa egyetért a mozgókönyvtári normatív támogatás 
megállapodásokban rögzített felosztásával és felhasználásával. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  Polics József Elnök 
   Varga Zsolt irodavezető 
   Települési polgármesterek 
        
K o m l ó, 2011. december 15.      
 

Polics József 
    Elnök 

 
4. napirendi pont: 2011. évi előirányzat módosítás  
Polics József: A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges 
a napirendet tárgyalni. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kissné Vali: Annyit szeretnék még mondani, köszönöm a településeknek, hogy rendezték a 
tartozásaikat, egyedül Hosszúhetény nem, megkérem, hogy ők is rendezni szíveskedjenek.  
Az előterjesztési valamennyi bizottság tárgyalta. Kérdezem a bizottságokat a véleményükről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Hohn Krisztina: Elfogadjuk. 
dr. Csörnyei László: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatott hozza: 
 
57/2011. (XII. 15.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2011. évi 
költségvetés előirányzatainak 12. 15-i módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza:  

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

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

 
az összes bevételt      625 864 ezer Ft-ban, 



 
az összes kiadást                                                625 864ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 
Ebből: 
 

 
A működési célú kiadásokat 576 865 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat 224 955 ezer Ft-ban, 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 50 928 ezer Ft-ban, 
• a dologi kiadásokat                          177 923 ezer Ft-ban, 
• az ellátottak juttatásait 18 729 ezer Ft-ban, 
•  egyéb működési célú kiadások 

összegét                                            104 330 ezer Ft-ban, 
 
 

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

 
                  A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 94 fő. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

    Intézményvezetők 
     

K o m l ó, 2011. december 15.      
Polics József 
    Elnök 

 
Egyebek: Megadom a szót a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének Elmontné 
Popán Ildikónak. 
Elmontné Popán Ildikó: Egy évek óta fennálló problémáról van szó, amely Magyarszék, 
Liget, Mecsekpölöske, Bodolyabér, Mánfa és Magyarhertelend településeket érinti. Itt egy 
személyben látnak el családsegítési és gyermekjóléti feladatokat a családgondozók. Eddig 
mindig csak egy jelzésértékű megkeresést kaptunk, de most határozatba is foglalták, hogy 
ezeket a hiányosságokat szíveskedjenek pótolni. Én arra szeretném kérni a polgármestereket, 
hogy a következő év elején tartsunk egy megbeszélést, és próbáljuk meg a problémát 
orvosolni.  
Polics József: Köszönöm. Egyebek napirendi pontban van-e még kérdés?  
Bregó János: A napokban kellet beadnunk egy 160 fős közfoglalkoztatási programot, amely 
52 települést érint. 2011. évben már 37 településen volt ilyen program. Igyekszünk az 
önkormányzati igényeket kielégíteni, nyáron a kaszálást, parlagfű irtást végezzük, és remélem 
fegyelmezettebb módon, mint az elmúlt évben. Szeretném kérni a Polgármestereket, hogy ezt 
kísérjék figyelemmel, a program 2012. december 31-ig tart. Szeretném kérni, hogy ha ezzel 
kapcsolatosan bármiféle kérdésük van, akkor szíveskedjenek jelezni.  
Polics József: Köszönöm. Ezúton szeretném megköszöni mindenkinek az egész éves 
konstruktív együttműködését. Mindenkinek áldott, békés meghitt ünnepeket kívánok, 
sikeresebb új esztendőt, nagyon jó egészségben. Köszönöm a Tanács egész éves munkáját, 
ezúton meghívok mindenkit a nagyterem elé egy kis évzáró fogadásra. 
 
Az ülést bezárom 10 órakor. 
 
 

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. december 
15.-én tartott ülésén a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
 
Napirend: 

 
1.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola főigazgatójának megbízása 

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

 
2.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi költségvetésének 

módosítása 
Előadó: Polics József elnök 
Meghívott: dr. Hoppa József főigazgató 
        Kiss Béláné GESZ vezetője 

   
3.) Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Kökönyösi Közoktatási Intézmény- 

fenntartó Társulásból való kilépéséről 
Előadó: Polics József elnök 

 
        4.) Egyebek 
 
Polics Józssef: Köszöntöm a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanács 
tagönkormányzatainak polgármestereit az ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek 
vagyunk, jelen van 7 települési polgármester. Az ülést megnyitom 11:00 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:7 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat 
 

1.) napirendi pont: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola főigazgatójának 
megbízatása  

 
Polics József: Köszöntöm dr. Hoppa Józsefet a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola főigazgatóját. A közoktatás feladat-ellátásának rendszere jelentős változások 
elé néz, mely változások előkészítésére várhatóan a 2011/2012-es tanév második felében 
kerül sor. Ezen változásokra való felkészülésben a közoktatási intézményekre jelentős szerep 
hárul majd. A változások következtében adódó feladatok elvégzését a „Kökönyösi Oktatási 
Intézmény” Szakközépiskola esetében jelentősen segítené, ha a több éves vezetői 
tapasztalattal rendelkező dr. Hoppa József látná el az intézmény magasabb vezetői megbízását 
a főigazgatói kiírásáig , illetve a pályázat elbírálásáig. 
 
Dr. Hoppa József: Köszönöm a Társulási Tanács tagjainak a támogatást és az 
együttműködést. Továbbra is igyekszem maximálisan ellátni feladataimat. 
 

Szavazás: 7 igen szavazattal a társulás tanácsa javasolja a megbízatást, 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
 
 

23/2011. (XII.15.) Tt. határozat 
A Társulás Tanácsa – az elnök előterjesztésében – a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola főigazgatójának megbízása című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Társulás Tanácsa 2011. december 16. napjától kezdődően a magasabb vezetői álláshely 
betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola főigazgatói feladatainak ellátásával dr. Hoppa Józsefet bízza meg és havi 
illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Garantált illetmény:       140.350 Ft.- 
Magasabb vezetői pótlék:         50.000 Ft.- 
Magasabb vezetői megbízása idejére szóló  
kiemelt munkáért járó-keresetkiegészítés:      10. 000 Ft.- 

 Összesen:         200.350 Ft.- 
 

2. A Társulás Tanácsa 20/2011. (III.31.) Tt. számú határozatában a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola főigazgatói feladat ellátására Vámos Ágnes igazgatónak adott 
vezetői megbízását 2011. december 16. napjától visszavonja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  elnök 

 
 

2.sz. napirendi pont: A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 2011. évi 
költségvetési határozata módosítása. 
 
Kiss Béláné: Az elmúlt időszakban bekövetkezett módosító tételeket kellett átvezetni a 
költségvetésen. Még egy módosításra lesz szükség visszamenőleg, ez a januári vagy a 
februári ülésen lesz a Társulás elé terjesztve. 

 



Szavazás: 7 igen szavazattal a társulás tanácsa támogatja az előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza. 

 
 
 
 
 
24/2011.(XII.15.) Tt. határozat: 
 

Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
24/2011. (XII.15.)sz. Tt. határozata 

 
Kökönyösi Oktatási Központ „Szakközépiskola” 

                          2011. évi költségvetés módosításáról 
(tervezet) 

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

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A határozat hatálya 
 

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

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

 
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 
Kökönyösi Oktatási Központ „Szakközépiskola” 

2011. évi módosított költségvetése 
 

 
(3) „ Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  2011.12.15-ei költségvetés 

módosításának 

a) tárgyévi  költségvetési bevételét       1.104.568 E Ft-ban, 

   aa) működési költségvetési bevételét 1.093.126 E Ft-ban, 

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét  11.442 E Ft-ban, 

b) tárgyévi költségvetési kiadását         1.104.568 E Ft-ban, 

   ba) működési költségvetési kiadását  1.093.126 E Ft-ban, 
- személyi jellegű kiadások                               636.817 E Ft, 



- munkaadókat terhelő járulékok                      164.152 E Ft, 
- dologi jellegű kiadások                                   270.453 E Ft, 
- egyéb működési célú kiadások        5.355 E Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai                              16.349 E Ft, 

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 11.442 E Ft-ban,  
összegben állapítja meg 
 - felhalmozási célú kiadások       11.432 E Ft 
 - egyéb felhalmozási célú kiadások             10 E Ft 
 
(4) Az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a KOK összevont költségvetési mérlegét az I. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(5) Az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a KOK összevont működési költségvetési 
mérlegét a II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(6) Az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a KOK összevont felhalmozási költségvetési 
mérlegét a III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(7) A Társulás Tanácsa a KOK 2011. évi bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti illetve 
kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a IV. és V. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(8) A Társulás Tanácsa a KOK 2011. évi bevételeinek és kiadásainak címenkénti, 
alcímenkénti, jogcím-csoportonkénti, jogcímenkénti, előirányzat-csoportonkénti, kiemelt 
előirányzatonkénti bontását az VI. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(9) A Társulás Tanácsa a KOK 2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesüléséről készített előirányzat – felhasználási ütemtervet a VII/a., és a VII/b. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(10) A Társulás Tanácsa a KOK 2011. évi engedélyezett létszámát az VI. számú melléklet 
szerinti intézményenkénti bontásban határozza meg.  
Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 269 fő. 
 
 
Komló, 2011. december 15. 
 
Határidő:  értelem szerint. 
Felelős:  Polics József elnök 
  Dr. Hoppa József megbízott igazgató 
  Intézmények, intézményegységek, tagintézmények vezetői 
 

3. sz. napirendi pont: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat intézményfenntartó 
társulásból való kilépéséről. 

 
Polics József: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzat köteles az év 
utolsó napjával a részvételével működő társulási megállapodásait felmondani. 
 



A Baranya Megyei Önkormányzat képviselője a 2011. november 30-án tartott Társulási 
Tanács ülésen már jelezte, – melyet Horváth Zoltán Elnök Úr 2011. december 1-jén kelt 
levelében megerősített - hogy a Közgyűlés 2011. december 8-án dönt a fenti jogszabályban 
előírtaknak megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat részvételével működő 
társulásokból való kilépésről, így a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból is.  
 
Laho Andrea: A Baranya Megyei Önkormányzat kilépése a Társulási Tanácsból törvényi 
előírás. Ezt tudomásul kell venni, szükség lesz a Társulási Megállapodás módosítására is. 
 

Szavazás: 7 igen szavazattal a társulás tanácsa támogatta az előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
 
 
 

25/2011. (XII.15.) sz. Tt. határozat 
A Társulás Tanácsa  megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból való kilépéséről szóló tájékoztatót és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A Társulás tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy a megyei intézmények 
fenntartását átvevő szervvel a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
középfokú intézményegységei finanszírozásának biztosítása érdekében szükséges 
tárgyalásokat lefolytassa. Felhatalmazza továbbá, hogy az intézmény 
működőképessége érdekében minden szükséges intézkedést megtegyen, és átmeneti 
megállapodást megkössön. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 

 
 
4.) Egyebek  
Vargáné Szabó Gabriella: az összes intézmény nevében köszönöm a Társulási Tanács egész 
éves munkáját. Kellemes, meghitt ünnepeket, és sikeres boldog új évet kívánok mindenkinek. 
 
Polics József: Köszönöm az egész éves munkát, az együttműködést mindenkinek. Kellemes, 
békés boldog ünnepeket kívánok mindenkinek. Az ülést 11: 18 perckor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 
Kárpáti Jenő       Polics József 
polgármester            elnök 
jkv. hitelesítő 
 
 
Végh Edina 
jkv. vezető 



3. sz. melléklet 

 
 
 



 



 



 



4. sz. melléklet 



 
5. sz. melléklet 

 
 
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 5356 fő, aránya 19,9%, melyből városunkban 2241 fő, aránya 20,8 %.  
 

  2011. október 2011.november 2011. december 

 
Komló város 2246 20,80% 2259 20,90% 2241 20,80% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

5241 19,50% 5226 19,50% 5356 19,90% 

 
Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2241 fő (-18 fő az előző hónaphoz képest), aránya 20,8% 
• Tartósan regisztrált: 539 fő (-41 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 475 fő (-20 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 13 fő 
• BPJ/FHT: 917 fő (-13 fő) 
• 25 év alatti: 295 fő  
• 50 év feletti: 566 fő (+10 fő) 
• Legfeljebb 8 általános iskolát végzett: 796 fő  

 
Munkaerőpiac: Az elmúlt hónapban a közfoglalkoztatásokra beadott pályázatok bírálata, a 
foglalkoztatások előkészítése volt a legjellemzőbb feladatunk. 
 
Komló városban támogatással tovább folytatódhat a „Szociális Földmunkaprogram” 11 fővel.  
 
Az Elcoteq Kft-től elbocsátásra került munkavállalók közül az előzetes tájékoztató szerint 
illetékességi területünkről a JABIL CIRCUIT Magyarország Kft Pécs 67 főt, melyből 
városunkat érintően 39 fő felvételét kívánja megvalósítani. A közvetítéseket a munkáltatóhoz 
megkezdtük, az általa kiválasztott ügyfelek tekintetében. 
 
 
Komló, 2012. 01. 25. 
 
Megjegyzés: Szíves elnézésüket kérem, a testületi ülésen a START Közfoglalkoztatási 
Program Mezőgazdasági moduljának határidős átdolgozása miatt nem tudok részt venni. 
 
 
Tisztelettel: 

Götzerné Páva Mária 
Kirendeltségvezető 

 



Beszámoló polgármesteri munkáról 
2011. december 15. – 2012. február 2. 

 
 

- Több év végi rendezvényen vettem részt. 

- A RATIPUR Kft. csarnokának üzembe helyezési eljárásán voltam jelen. 

- Állampolgársági esküket vettem ki. 

- Tállai Államtitkát Úrral egyeztettem a kiegészítő önkormányzati  

támogatásokról. 

- A Főkefe Kft.-vel megkötöttük a használatba adási szerződést és a volt  

Nagy László Gimnázium földszinti részén a gazdasági társaság megkezdte 

működését és a létszámfelvételt. 

- Tamás Gyuláné a Szent Kinga Caritas Alapítvány (Boldog Ceferino  

Katolikus Óvoda) vezetőjével egyeztettem az óvoda kiegészítő 

normatívájának megszerzése érdekében a szükséges lépésekről. 

- Az önkormányzati cégek vezetőivel tárgyaltam aktuális kérdésekről. 

- A folyamatban lévő intézmények korszerűsítéséről szóló KEOP pályázatról 

egyeztettem az Energetikai Központtal. 

- „KÖOK” ez évi finanszírozása ügyében tárgyaltam a hatáskörrel rendelkező 

minisztériummal. 

- Elkészült a szerződés szerint Komló város világításának korszerűsítése.  

A közreműködő szervezetekkel közösen sajtótájékoztatót tartottunk. 

- Szegregált térségben lakók lakhatási körülményeinek javítására benyújtott 

sikeres pályázatunkhoz kapcsolatosan az együttműködő partnerekkel aláírtuk 

a konzorciumi szerződést. 

- Több fordulóban egyeztettem Horváth Zoltán Térségi Egészségszervezési 

Központ vezetőjével a Komlói Kórház egészségügyi struktúra átalakításáról. 

- Solar Energy Systems Kft. tulajdonosaival tárgyaltam a szerződésben foglalt 

feltételek megvalósításáról. 

 

 



- Több alkalommal egyeztettem a START munkával kapcsolatban. 

- A Kézmű Kft.-vel egyeztettem a megkötött támogatási szerződés  

módosításáról. 

- Szalagtűző rendezvényen vettem részt. 

- 90 éves, szépkorú polgárt köszöntöttem. 

- Pályázatírókkal pályázati lehetőségekről tárgyaltunk. 

- Új víziközmű törvény önkormányzatokat érintő változásairól egyeztettem 

térségi polgármesterekkel. 

- KEOP-2011-4.2.0/A nyertes pályázójával egyeztettem (ÉTER-1 Mérnöki és 

Tanácsadó Kft.) a szerződés végrehajtásáról. 

- Pannon Volánnal tárgyaltam a beérkező menetrend módosítási javaslatokról 

illetve a koncessziós szerződéssel kapcsolatos kérdésekről. 

- Dr. Cserháti Péter Helyettes Államtitkár Úr látogatott el a Komlói Kórházba 

és egyeztettünk a Semmelweis tervhez kötődő, az egészségügyi struktúra 

átalakításáról. 

- Pintér Sándor Belügyminiszter Úr 428.970.940 Ft-tal és 425 fő  

statisztikai létszámmal jóváhagyta a START munkaprogramhoz kapcsolódó 

pályázatunkat. 

- A horvátországi Belistye delegációját fogadtam és egyeztettünk a közös IPA 

pályázati lehetőségről. 

 

 

Komló, 2012. február 1. 

 

 

 

          Polics József 

                 polgármester 



Beszámoló az alpolgármesteri munkáról  
 2011. december 15 -2012. február 1. 

 
 
-   Részt vettem a Komló Sport Kft. év értékelő rendezvényén.  
 
-   Többször egyeztettünk sportvezetőkkel. 
 
-   A RATIPUR Kft. csarnokának üzembe helyezési eljárásán voltam jelen. 
 
-   Iskolai, valamint több intézmény karácsonyi rendezvényein jelentem meg.  
 
-   Részt vettem az Önkormányzat év végi adományosztásán. 
 
-   Szabadságon voltam 2011. december 27 – 30-a között.  
 
-   A Főkefe Kft.-vel megkötöttük a használatba adási szerződést és a volt   Nagy László 
Gimnázium földszinti részén a gazdasági társaság megkezdte működését.  
 
-   A gazdasági cégvezetőkkel tárgyaltunk az aktuális kérdésekről. 
 
-   Többszöri egyeztetést folytattam a Volán menetrend változásaival kapcsolatban. 
 
-   Egyeztettem a Magyar Turizmus ZRT. helyi termék mintaprogramjával kapcsolatban.  
 
-   A RE-COM NONPROFIT Kft.-vel tárgyaltunk Szekszárdon a hulladékgazdálkodás 
kérdéseiről. 
 
-  A HÉLIX Egyesület vezetőivel megbeszélést folytattunk a 2012. évi programokkal 
kapcsolatban. 
 
-  Elkészült a szerződés szerint Komló város világításának korszerűsítése. A közreműködő 
szervezetekkel közösen sajtótájékoztatón vettem részt. 
 
-   A horvátországi Belistye delegációját fogadtam és egyeztettünk a közös IPA pályázati 
lehetőségről. 
 
-  Szabadságon voltam 2012. január 18- február 1-ig. 
 
K o m l ó , 2012. február 2. 
 
 
 
        Kupás Tamás Levente 
        alpolgármester 
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