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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 190/2011. (X.27.) számú határozatában Ifjúsági Munkaterv készítését határozta el a 
képviselő-testület, melynek határidejét a februári rendes testületi ülés időpontjában állapította 
meg. A munkaterv készítése folyamatban van, annak elfogadási határidejét a márciusi rendes 
testületi ülésre kérem módosítani. 
 
A 2/2012. (II.2.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 3/2012. (II.2.) számú határozat alapján a menetrend módosítása folyamatban van, a Pannon 
Volán Zrt. várhatóan a közeljövőben megküldi jóváhagyásra a módosítási igényeknek 
megfelelő menetrendet. 
 
A 4/2012. (II.2.) számú határozat alapján a polgármester a Komlói Egészségcentrum 
Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási és vagyonkezelési szerződés módosítását, valamint a 
HÁR-VÁR Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (területi ellátási kötelezettség mellett) a feladat-
ellátási szerződést aláírta. 
 
Az 5/2012. (II.2.) számú határozat értelmében a szerverközpont működtetéséről szóló 
megállapodással kapcsolatos döntést valamennyi, a megállapodásban részes település 
képviselő-testülete meghozta. A megállapodás aláírása – tekintettel a nagyszámú résztvevőre 
– az előterjesztés készítésének időpontjában még folyamatban van. 
 
A 11/2012. (II.2.) számú határozat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. tv. 
14.§ (2) bekezdése szerint az államnak elővásárlási joga van a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlan értékesítése esetén.  A Nemzetgazdasági Minisztérium 
Vagyonpolitikáért felelős Államtitkársága 2012. február 13. napján vette át a kedvezményes 
áron értékesíteni kívánt ingatlanról szóló képviselő-testületi határozatot. A kedvezményezett 
Kalafarm Kft-vel csak az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatra nyitva álló 30 napos 
jogvesztő határidőt követően kerülhet sor. 
 
A 12/2012. (II.2.) számú határozat alapján a polgármester a közmeghallgatás helyéről és 
idejéről a város lakosságát, az érdekelt szervek vezetőit a helyben szokásos módon 
tájékoztatta. 
 
A 14/2012. (II.2.) számú határozat alapján a jegyző az önkormányzati szakfeladat-rend 
kiegészítését az SZMSZ II/a. számú függelékén átvezettette, szakfeladatok változásával 
kapcsolatos bejelentési kötelezettség megtételéről gondoskodott. 
 



A 17/2012. (II.2.) számú határozat alapján a képviselő-testület döntése a PANNON 
Szakképzés Szervezési Társulás részére megküldésre került. 
 
A 18/2012. (II.2.) számú határozat alapján a Magyarország-Horvátország IPA Határon 
Átnyúló Együttműködési Program című pályázatra beadandó dokumentáció összeállítása 
folyamatban van, a szükséges egyeztetések megtörténtek. 
 
A 19/2012. (II.2.) számú határozat alapján a jegyző a módosított használati szerződést a 
Városgondnokság részére megküldte, annak aláírása a Fehérbot Sportegyesület képviselői 
részéről folyamatban van. 
 
A 20/2012. (II.2.) számú határozat alapján a polgármester a Rádió 1-gyel  a 2012. február 01. 
napjától 2013. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló Közszolgálati 
Együttműködési Keretszerződést aláírta. 
 
A 21/2012. (II.2.) számú határozat alapján a polgármester a  Komló város rendezvény-
naptárát a városi honlapon megjelentette. 
 
A 23/2012. (II.2.) számú határozat alapján a Komlói Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
újbóli megbízásával kapcsolatos alapító okirat módosítása és a cégbírósági eljárás 
folyamatban van. 
 
A 24/2012. (II.2.) számú határozat alapján a Carboker Kft. ügyvezetőjének és felügyelő 
bizottsági tagjainak újbóli megbízásával kapcsolatos taggyűlési döntéshozatal előkészítése 
folyamatban van. Taggyűlés tartására az előterjesztés készítésének időpontjáig nem került sor. 
 
 

II. 
A bizottságok 2012. január 30. óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
Január 30-án tartott ülésén a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. fül-orr-gégészeti és 
audiológiai szakrendeléséhez tartozó kapacitás HÁR-VÁR Bt-nek történő átadásáról szóló 
226/2011. (XII. 15.) Kt. határozat módosításáról foglalt állást a bizottság, majd zárt ülésen 
szemétszállítási díjkedvezmények odaítéléséről döntöttek. 
Rendkívüli bizottsági ülésre került sor február 7-én melyen szociális kölcsön megállapításáról 
született döntés, valamint Elmontné Popán Ildikó tájékoztatta a bizottság tagjait a rendkívüli 
időjárási helyzetben tett intézkedésekről. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Január 30-i ülésén a Felkészülés a víziközmű szolgáltatási rendszer átalakítására II., a Komlói 
Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása, a Carboker Kft. ügyvezetőjének és 
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, továbbá az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása című napirendeket 
tárgyalta a bizottság. Ezeket követően a Kalafarm Kft. munkahely-teremtés támogatási 
kérelme és a 148/2011. (VII.28.) Kt. határozat visszavonása, majd a települési szilárd 
hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 



kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosítása szerepelt napirenden. Állást foglalt a bizottság a 
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködéséhez kiírt pályázat 
beadásáról, előkészítéséről és a Fehérbot Sportegyesület helyiség használatba adási 
szerződésének módosításáról. Döntöttek a város településrendezési tervének 2011. évi 
módosításáról, a 2011. évi út-híd fenntartási keret, valamint a 2011. évi vízkár elhárítási keret 
felhasználásáról. Az egyebek napirendi pont keretében a város buszpályaudvara, valamint 
buszmegállói állapotának kapcsán megfogalmazódott, hogy a következő bizottsági ülésre a 
Városgondnokság adjon tájékoztatást a kérdésben. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
2012. január 31-én tartott ülést a bizottság, melyen a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati 
együttműködési keretszerződés, a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása, az önkormányzati alapítású (köz)alapítványok 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolói, valamint Komló város 2012. évi rendezvény-naptárának 
kérdésében foglaltak állást. Döntést hozott a bizottság a 2012/2013-as tanév óvodai, általános 
iskolai beíratások időpontjairól, valamint maximális csoport-, osztálylétszám túllépésének 
engedélyezéséről. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
A január 31-i ülésen az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosítása, a rendőrkapitányság közbiztonság helyzetéről szóló 
beszámolója, a Kalafarm Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelme és a 148/2011. 
(VII.28.) kt. határozat visszavonása, továbbá a Magyarország-Horvátország IPA Határon 
Átnyúló Együttműködéséhez kiírt pályázat előkészítéséről szóló előterjesztés szerepelt 
napirenden. Állást foglalt a bizottság a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása 
kérdésében, az önkormányzati alapítású (köz)alapítványok 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolók elfogadásáról, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési 
keretszerződés meghosszabbításáról, valamint a szerverközpont működtetésről szóló 
megállapodás (GVOP 4.3.1. pályázat) megkötéséről. Tárgyalta a bizottság a 
„Közmeghallgatás tartása”, a „Sportegyesületek működési támogatási előlege”, a 
„Feleslegessé vált gépkocsi átvétele a tűzoltóságtól” című 238/2011. (XII.15.) Kt. határozat 
végrehajtásának felfüggesztése és visszavonása, az „Önkormányzati szakfeladat-rend 
kiegészítése”, valamint a „Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettsége” című előterjesztéseket. Zárt ülésen alkotott véleményt a bizottság a Komlói 
Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása, a Carboker Kft. ügyvezetőjének és 
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, valamint a Felkészülés a vízi közmű 
szolgáltatási rendszer átalakítására II. napirendek kérdésében. 
 
Összevont ülésre került sor valamennyi bizottság részvételével 2012. február 7-én és 16-án, 
melyen Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezete szerepelt 
napirenden. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2011. március 30. óta nem ülésezett. 
 



Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2011. november 15. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2011. november 13. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
Február 6-án ismét ülést tartott a településrészi önkormányzat, melyen a Városgondnokság 
által a tervezett munkálatokról készített anyag megbeszélése szerepelt napirenden, valamint 
javaslatok hangzottak el a városrészen megvalósítandó feladatokkal kapcsolatban, így többek 
között a sétáló utca burkolatának javítása, korlátok festése, virágosítás, gyermeknapi 
programok, valamint szemétgyűjtő nap szervezése). 
 
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: 
 

 egy fő esetében szemétszállítási díjkedvezmény megállapításáról, 
 egy fő esetében 60.000.- forint szociális kölcsön odaítéléséről 24 havi részletfizetés 

biztosításával. 
 

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
 

 az óvodai és az általános iskolai jelentkezés időpontját az alábbiak szerint írta ki: 
 

Az óvodai beíratás időpontja: 
 2012. április 23. (hétfő) 7 – 17 óra között 
 2012. április 24. (kedd) 7 – 16 óra között. 

 
Az általános iskolákba a tanköteles tanulók beíratásának időpontja:  
 2012. április 25. (szerda) 7- 17 óra között (a felvételi körzetben lakóhellyel rendelkező
 tanulók számára)  
 2012. április 26. (csütörtök) 730- 16 óra között (a felvételi körzeten kívülről jelentkező 
 tanulók számára). 

 
 a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda maximális csoport- osztálylétszám 

túllépésének engedélyezésére irányuló kérelmét az alábbiak szerint hagyta jóvá: 
 

a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
Belvárosi Óvoda 



Katica csoport létszámát     30 főben, 
Napraforgó csoport létszámát     30 főben, 
Gesztenyési Óvoda 
Gesztenye csoport létszámát     30 főben állapította meg 

 
IV. 

Egyebek 
 

I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a társulás 2012. február 7-i ülésének 
jegyzőkönyve. 
 
II. Tájékoztató beruházásokról, pályázatokról, peres ügyekről 
 
Beszámoló a jelenleg folyó beruházásokról, pályázatokról 
 

1) DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 kódszámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése Komló város területén” megnevezésű pályázat. 
A képviselő-testület 221/2011. (XI.24.) Kt. határozatában foglaltak alapján a pályázat 
az első benyújtási határideig, 2011. november 3-ig beadásra került. A hiánypótlásokat 
követően a Közreműködő Szervezet képviselői 2012. január 10-én helyszíni szemlét 
tartottak, amelynek során ellenőrizték a projekt megvalósítás helyszíneit, a jelenlegi 
állapotokat, illetve azt, hogy a beruházás esetlegesen megkezdésre került-e. Az 
ellenőrzés során a Közreműködő Szervezet mindent rendben talált. 2012. január 27-én 
kapott az önkormányzat egy értesítést, hogy a pályázatunk értékelése megtörtént, azt a 
Közreműködő Szervezet felterjesztette a döntéshozók felé. Információink szerint 
március hónapban várható döntés a projekttel kapcsolatban. A pályázat benyújtásával 
és értékelésével párhuzamosan folynak a megvalósításhoz szükséges hatósági 
eljárások. A pályázattal kapcsolatos döntés megszületéséig várhatóan a vízjogi 
engedélyeket is megkapja az önkormányzat. 
 

2) KEOP-7.1.0/11-2011-0014 kódszámú, „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű pályázat. 
A pályázati konstrukció kétfordulós, jelenleg az első, előkészítési fázishoz kapcsolódó 
munkálatok folynak. 2011. decemberében közbeszerzési eljárás keretében 
kiválasztásra került az a tervező cég, amelyik az engedélyezési és kiviteli terveket 
készíti el. A projekt megvalósításának ütemterve szerint az engedélyezési tervek 
elkészítésének határideje 2012.05.31. Ezt követőn kerül sor az engedélyezési 
eljárás(ok)ra, illetve a kivitelezési tervek elkészítésére. A projekt I. fordulóját 
2012.11.30-ig kell befejezni, a II. fordulóhoz szükséges anyagokat elkészíteni. Ezt 
követően nyújtható be a II. fordulós, a megvalósításra vonatkozó pályázat. 
Tekintettel arra, hogy a beruházás eredményes megvalósíthatósága érdekében a 
lakosság együttműködésére is szükség van, ezért 2012. február 22-én lakossági 
fórumra került sor az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával. A lakossági fórumon 
tájékoztató hangzott el a beruházás műszaki, időbeni és pénzügyi kérdéseiről, illetve 
arról, hogy az érintett ingatlantulajdonosoknak milyen formában szükséges 



közreműködniük a megvalósításban (szolgalmi jog alapítása, terület átadás a 
megfelelő nagyságú közterület kialakíthatóságának az érdekében). 

 
3) KEOP 2011-4.2.0/A pályázati konstrukció keretében önkormányzati intézmények 

napelemes energetikai korszerűsítése. 
A képviselő-testület a 144/2011. (VII.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a 
fenti KEOP pályázati konstrukció keretében összesen 8 db önkormányzati 
intézményre, illetve azok tagintézményeire vonatkozóan kell pályázatokat benyújtani. 
A pályázati feltételek alapján a beruházás megvalósítására vonatkozóan előzetesen 
kellett lefolytatni a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárásokat minden 
intézmény, mint önálló ajánlatkérő a polgármesteri hivatal szakembereinek a 
koordinálásával 2011. decemberében lefolytatta. Jelenleg a vállalkozási szerződések 
megkötése van folyamatban. A 8 db vállalkozási szerződés feltételes, vagyis a 
szerződések akkor lépnek hatályba, amikor a pályázó intézmények a pályázatukra 
vonatkozó támogató okiratot kézhez vették és Vállalkozót erről tájékoztatták.  
A szerződések hatályukat vesztik, amennyiben az Energiahatékonysági 
Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. az adott 
pályázatot írásban elutasítja. 
Mivel az előzőekben leírt előkészítési feladatokat az önkormányzat, illetve az érintett 
intézmények elvégezték, ezért amennyiben a pályázati konstrukció megnyitásra kerül, 
akkor a pályázatok rövid időn belül benyújtásra kerülhetnek. 

 
 
4) KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 azonosító számú „Energiahatékonyság növelése Komló 

Város Önkormányzat intézményeiben” c. pályázat: 
A projektben szereplő 12 intézményi épület energetikai korszerűsítése a múlt év 
decemberéig megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárásokat lefolytattuk. 
A beruházásoknál felmerülő pótmunkák közreműködő szervezet általi elbírálása, és a 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások, illetve menetközben lefolytatott hiánypótlási 
eljárások miatt a beruházás és ezzel együtt a kifizetések elhúzódtak. 
Komló Város Önkormányzata a projektben vállalt önerőt a kivitelezők részére átutalta, 
az eddig még ki nem fizetett támogatási összegek utalása a közelmúltban megkötött 
támogatási szerződésmódosítást követően megkezdődik. A közreműködő szervezet 
tájékoztatása szerint a projekt összes támogatási költségét május közepéig fizetik ki, 
mely magában foglalja a februárban-márciusban lefolytatandó vissza lévő 
szolgáltatásokról (nyilvánosság, könyvvizsgálat) benyújtott számlák támogatási részét 
is.  
 

5) TÁMOP-5.3.6-11/1 komplex telep-program 
A pályázat a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiával összhangban került 
kiírásra. A komplex telep-program a hátrányok felszámolása érdekében szociális, 
közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket 
tartalmaz. A program célcsoportja a szegregált telepeken élő halmozottan hátrányos 
helyzetű, 3-45 év közötti, alacsony iskolai végzettségű roma és nem roma családok. A 
pályázat konzorciumban nyújtható be, konzorciumvezető az önkormányzat. A 
pályázat kiírását követően a kötelező konzorciumi partnerek egyeztettek a pályázat 
benyújtása céljából. Kötelező konzorciumi partnerek a Türr István Képző és Kutató 
Intézet, a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint konzorciumi tagként bevonható a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat. A pályázat benyújtásának határideje 2012. március 31. napja, 



önrész nélküli, 100 %-ban támogatott, a támogatás összege 45 és 150 millió forint 
között került meghatározásra. A projekt megvalósításának időtartama minimum 24 
hónap, maximum 36 hónap. A célcsoport tagjai a támogatás időtartama alatt 
képzésben vesznek részt, számukra megélhetési, vagy keresetpótló támogatás 
fizethető. A komplex telep-program alapja a szegregált területen zajló aktív, állandó 
szociális munka, a célcsoport, valamint a helyi közösség minél teljesebb bevonása a 
fejlesztési folyamatokba. 

 
 
Komló Város Önkormányzatát érintően jelenleg két per van folyamatban: 

1. Sz. S-né 2011. május 2-án 1,5  M Ft nem vagyoni kártérítés és ennek 2007. május 7. 
napjától a kifizetésig járó időszakra járó törvényes kamatai, valamint perköltség 
megfizetése iránt Komló Város Önkormányzata ellen keresetet nyújtott be a Komlói 
Városi Bíróságon.  

A kereset szerint a felperes néhai házastársának halálát a Komlói Kórház és 
Rendelőintézet által 2007. februárjában végzett röntgenfelvétellel kiszűrt tüdődaganat 
okozta. A felperes keresetében előadta, hogy néhai házastársa 2005. márciusa és 2007. 
februárja között a Komlói Kórház és Rendelőintézet tüdőgyógyászati kezelése alatt 
állt. A kezelés időszakában két röntgen felvétel készült, amelyek közül a 2005. 
márciusában végzett vizsgálat negatív eredménnyel zárult, a 2007. februárjában 
készített röntgenfelvétel azonban már árnyékot mutatott a tüdőben. A rosszindulatú, 
előrehaladott állapotú daganatot a néhány napon belül elvégzett CT vizsgálat igazolta. 

A felperes arra hivatkozik, hogy amennyiben az időközben megszűnt egészségügyi 
intézményben néhai házastársa kezelése során 2006 évben is készült volna 
röntgenfelvétel, a rosszindulatú elváltozás időben felismerhető és kezelhető lett volna, 
mely esetben házastársa jó eséllyel felgyógyult volna.  

Az időközben jogutód nélkül megszűnt Kórház és Rendelőintézet, mint megszűnt 
költségvetési szerv peres ügyeiben az önkormányzat mögöttes felelősség alapján jár el.  

A perben szakértő kirendelése történt, a szakértői vélemény még nem készült el. A 
következő tárgyalás 2012. április 19. napján lesz.  

 

2. L. J-né 2011. december 5. napján 780.000,- Ft  nem vagyoni és 222.000,- Ft vagyoni 
kártérítés (összesen: 1.002.000.- Ft.), valamint ezen összegek 2010. április 20. napjától 
a kifizetésig terjedő időszakra járó törvényes kamatainak, továbbá a perköltségek 
megfizetése iránt nyújtott be keresetet Komló Város Önkormányzata ellen a Komlói 
Városi Bíróságon.  

A felperes előadta, hogy 2010. április 20. napján Komlón a Petőfi térről vezető 
lépcsősoron a Lidl áruház irányában haladva egy kilazult és hiányos lépcsőfokra lépve 
kifordult a lába, elvesztette egyensúlyát, amely miatt elesett és több lépcsőfokon 
átzuhant. A felperes bal alkarjában az orsócsont eltört, csuklója, kézfeje és kézujjai is 
megsérültek, kabátja elszakadt, szemüvege eltörött. A felperes vagyoni kártérítési 
igényét arra alapítja, hogy a felépülés időtartama alatt gondozásra szorult és háztartási 
kisegítést kellett igénybe vennie, továbbá a gyorsabb gyógyulása elősegítése 
érdekében élelemfeljavításra volt szüksége. A felperes nem vagyoni kártérítésre a 
baleset elszenvedése miatti fizikai megterhelés és érzelmi okok miatt tart igényt. 



A felperes keresetét nem a Városgondnoksággal, hanem az Önkormányzattal szemben 
nyújtotta be, ezért kértük a kereset elutasítását és a felperes perköltségben történő 
marasztalását. Az első tárgyalás 2012. március 7. napján lesz. 

 
A Komlói Szociális Nonprofit Kft. munkaügyi perei: 
 

A tavalyi évben véghezvitt bentlakásos szociális ellátó rendszer átalakítása miatt 
megszüntetett munkajogviszonyok esetében tíz volt munkavállaló nyújtott be keresetet 
a Munkaügyi Bíróságon a Komlói Szociális Kft-vel szemben.   

A munkavállalók keresetükben előadják, hogy a feladatot átadó és átvevő társaságok 
között ún. „identitását őrző gazdasági egység” átadás-átvétele történt, amely miatt 
munkajogi jogutódlás jött létre. A felperesek arra hivatkoznak, hogy a munkáltató 
személyében bekövetkező jogutódlás önmagában nem szolgálhat a munkaviszony 
rendes felmondással történő megszüntetésének indokául. Az alperesek azt kérik, hogy 
a bíróság állapítsa meg munkaviszonyaik jogellenes felmondásának tényét, és 
kötelezze a Komlói Szociális Kft-t munkaviszonyaik megszüntetésének 
jogellenességet megállapító ítélet jogerőre emelkedéséig elmaradt munkabéreik, 
valamint az elmaradt végkielégítés meg nem fizetett részének, továbbá ezek 
kamatainak megfizetésére. Mindezen felül a felperesek kérik 12 havi 
átlagkereseteiknek megfelelő összeg megfizetésére kötelezni a volt munkáltatót. 

A perekben az első tárgyalásokra 2019. március 19-én kerül sor. 

A Komlói Szociális Kft-t dr. Németh Gábor ügyvéd képviseli.  

A perben álló munkavállalók végkielégítéseinek második ütemét a társaság 2011. 
decemberben maradéktalanul megfizette.  

 

A Városgondnokság peres ügyeiről szóló tájékoztató az előterjesztés 2. számú 
mellékleteként került csatolásra. 
 
III. Tájékoztató a rendkívüli időjárás kapcsán tett intézkedésekről 
 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése, valamint a Megyei Védelmi Bizottság 
január 31-ei ülésén hozott határozata értelmében Komló város helyi védelmi bizottságának 
elnöke rendkívüli ülés összehívást rendelte el február 2-án 10 órára. 

Az ülésen a bizottság tagjain kívül meghívottként részt vett a Városgondnokság, a 
Városgazdálkodási Zrt., a Pannon Volán Zrt., a Szociális Szolgáltató Központ, a Fűtőerőmű 
Zrt, valamint a Caritas vezetője. 

A szolgáltatók helyzetjelentését követően a bizottság elnöke szakirányú feladatokat szabott, 
majd határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a bizottság egyhangúlag elfogadott. 

Ennek értelmében a helyzet kezelésére szakirányú operatív bizottság alakult, melynek 
vezetője a HVB elnöke. 

A feladatok között szerepelt a meglévő adatbázisok pontosítása, a meteorológiai előrejelzések 
figyelemmel kísérése, a rendőri szervek együttműködés-szervezése a közútkezelő szervekkel, 
az utak, járdák, buszvárók tisztítása, a hajléktalanok és otthon magukra maradt betegek 
felkutatása, ellátása a karitatív tevékenység fokozott figyelemmel és kapacitással történő 
folytatása, a helyi közlekedés és távfűtő szolgáltatás zavartalan működése. 



A rendkívüli időjárási helyzetben az információáramlás és együttműködés folyamatosan 
működött, különösebb fennakadás, rendkívüli esemény szerencsére nem történt. 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központjának 
beszámolója az előterjesztés 3. számú mellékletében található. 
 
A Városgondnokság tárgyban adott beszámolója 4. számú mellékletként került csatolásra. 
 
IV. Tájékoztató a helyi autóbusz menetrend módosítása ügyében 
 

A Képviselő-testület a 2012. február 2-i ülésén tárgyalta utoljára a helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
Elfogadta az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező – menetrend módosítására vonatkozó – 
indítványt.  
Az eltelt időszakban a lakossági és foglalkoztatói megkeresések alapján szükségessé vált a 
2012. január 1. napjától hatályos menetrend módosítása.  
Első ütemben január 11-i időponttal, került sor a legszükségesebb változtatásokra, az ezt 
követően beérkező észrevételek felülvizsgálatát és a szolgáltatóval folytatott egyeztetéseket 
követően került sor arra a menetrend módosításra, mely március 1. napjával lép életbe. 
A módosítások alapvetően indulási – érkezési időpontok áthelyezését, finomítását jelentik és 
kisebb, nagyobb mértékben az összes járatot érintik. Néhány kihasználatlan járat kivonásával 
egyidejűleg a kivont futásteljesítmény mértékéig szükséges volt néhány új járat beállítása a 
csúcsidőszakban. 
A módosításokkal kapcsolatban a szolgáltató és a hivatal is időben tájékoztatta a lakosságot és 
az érintett foglalkoztatókat.  
 
 
V. Tájékoztató a Komló-Víz Kft.-beli üzletrészvásárlással kapcsolatban 
 
A képviselő-testület 12/2010. (I.21.), 176/2010 (XII.16.), valamint az 57/2011. (III.31.) számú 
határozata alapján folytatott Komló-Víz Kft-beli üzletrészek felvásárlása 2011. december 31. 
napján lezárult. 2010. december 16. és a tavalyi év vége között eltelt időszakban 

- Mekényes Község Önkormányzata 830.000,- Ft, 

- Mánfa Község Önkormányzata 2.000.000,- Ft, 

- Máza Község Önkormányzata 3.300.000,- Ft, 

- Magyarszék Község Önkormányzata 2.640.000,- Ft, 

- Mecsekpölöske Község Önkormányzata 570.000,- Ft,  

- Köblény Község Önkormányzata 700.000,- Ft, valamint 

- Szalatnak Község Önkormányzata 800.000,- Ft 

névértékű üzletrészeit vásárolta fel Komló Város Önkormányzata a névérték 150%-ának 
megfelelő vételáron mindösszesen 16.260 eFt-ért 

A felvásárlás következtében Komló Város Önkormányzatának a társaságban 2010. december 
31. napján fennálló 57,31%-os részesedése 62,1%-ra emelkedik. 

A két utolsó (Szalatnak, Köblény) üzletrész vásárlását követő társasági szerződés módosítása 
miatt szükséges változásbejegyzési eljárás folyamatban van a cégbíróság előtt.  



VI. A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
 

Az előterjesztés 5. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a 2012. január 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 beruházásokról, pályázatokról, peres ügyekről szóló tájékoztatást, 
 a rendkívüli időjárás kapcsán tett intézkedésekről szóló tájékoztatást, 
 a helyi autóbusz menetrend módosításáról szóló tájékoztatót,   
 a Komló-Víz Kft.-beli üzletrészvásárlással kapcsolatos tájékoztatót, valamint 
 a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a munkaügyi helyzetről. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
 
Határidő: 2012. március 25. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2012. február 27. 
 
         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 és Területfejlesztési 

Tanácsának 2012. február 07-én megtartott üléséről. 
 

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

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

A Társulás Tanács ülése  
 

1.) Beszámoló pályaválasztási tanácsadási tevékenységről 
   Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Sándor Baranyai Pedagógia Szakszolgálatok 

 
2.) 2011. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 

Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 
 
3.) Rendeletalkotási jog 
   Előadó: Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

   
4.) 2012. évi szociális térítési díjak meghatározása 

Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 
 
5.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének 
elfogadása 

Előadó: Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 

 
6.) Megállapodás iskolabusz normatíváról 
   Előadó: Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
 
7.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítása 
   Előadó: Polics József Elnök 
     Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 
 



8.) Szerverközpont működtetésére megállapodás megkötése 
   Előadó: Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
 
9.) Beszámoló a Társulás 2011. évi tevékenységéről 
   Előadó: Polics József Elnök 
     Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

 
10.) Egyebek 
 
 

A Társulás Területfejlesztési Tanácsa ülése 
 
 

1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi munkaterve 
   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 

 
 
Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Szociális 
Szolgáltató Központ vezetőjét – Kasziba Zsuzsannát, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetőjét – Elmontné Popán Ildikót, valamint a Bölcsőde vezetőjét – Szabó 
Gabriellát. 
 
Az ülést 9 óra 8 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. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, kérem 
kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. napirendi pont: Beszámoló pályaválasztási tanácsadási tevékenységről 
Polics József: A Pedagógia Intézet 2008. óta végez a kistérségben a pályaválasztási 
tanácsadási tevékenységet. Az erről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 
Kérdezem van-e kiegészítenivaló? 
Varga Zsolt: Csak annyi, hogy minden évben beszámolnak az előző évi tevékenységről, 
normatívát mi leigényeljük és át is adjuk az intézménynek. Az idei évben a szerződés még 
nem érkezett meg, mert az intézmények átvétele miatt kérdéses az aláíró személy, de amint 
tisztázódik ez a dolog, akkor be fog kerülni a következő Társulási ülésre.  
Polics József: Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az 
elnököket kérdezem a bizottságok véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Hohn Krisztina: Elfogadjuk. 
 
 
 



 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza:  
 
1/2012. (II. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság, valamint az Elnökség véleményének figyelembe 
vételével megtárgyalta a Baranyai Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 
Központja beszámolóját és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Baranyai Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja beszámolóját 

elfogadja. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 
K o m l ó, 2012. február 07. 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
2. napirendi pont: 2011. december 31-i előirányzat módosítása 
Polics József: A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges 
a napirendet tárgyalni. Kiss Bélánét kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kiss Béláné: Annyit szeretnék még elmondani, hogy a 11 havi bérkompenzáció módosítása, a 
hosszú és rövidtávú közfoglalkoztatás módosítása, a saját bevételű többletek korrekciója 
történt meg. Gyakorlatilag az, amit év végén minden önkormányzatnak meg kell tennie, hogy 
a tényleges kiadásokhoz hozzá kell módosítani az előirányzatokat.  
Polics József: 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 
határozatot hozza: 
 
2/2012. (II. 07.) 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 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      629 417 ezer Ft-ban, 



 
az összes kiadást                                                629 417 ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 

                Ebből: 
        A működési célú kiadásokat 578 927 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat 226 478 ezer Ft-ban, 
• a munkaadókat terhelő járulékokat 50 798 ezer Ft-ban, 
• a dologi kiadásokat                          176 757 ezer Ft-ban, 
• az ellátottak juttatásait 19 699 ezer Ft-ban, 
•  egyéb működési célú kiadások 

összegét                                            105 195 ezer Ft-ban, 
 
 

 A felhalmozási  célú kiadásokat 50 490 ezer Ft-ban, 
• a  beruházási kiadásokat                     49 249 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 Társulásnak és 
Munkaszervezetének, a Szilvási Bölcsődének részletes, és összesítetten a Szociális 
Szolgáltató Központnak, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak 
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 teljesített 
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. 

11.  A Komlói Kistérség többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi likviditási tervét 
a X. számú melléklet tartalmazza. 

 
              Határidő: értelem szerint. 
              Felelős: Polics József elnök 
              Varga Zsolt irodavezető 
             Tagönkormányzatok polgármesterei 
                Intézményvezetők 
 
K o m l ó, 2012. február 07.  

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
3. napirendi pont: Rendeletalkotási jog 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 3/2011. 
(II.08.) sz. Tct. határozatával Komló Város Önkormányzatát jelölte ki a Társulás által 
fenntartott szociális intézmények működésével kapcsolatos rendeletek megalkotására. 
A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2012. 
január 1. napjával módosult. A törvényi változás miatt szükséges a Bölcsőde esetében is 
kijelölni a rendeletalkotó önkormányzatot. Javaslom erre a feladatra Komló Város 
Önkormányzatát kijelölni, annál is inkább, mivel a Bölcsőde kérdése nagyrészt Komló Várost 
érinti. 
Az előterjesztést a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököket a 
bizottságok véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
3/2012. (II. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – 
a Humánszolgáltató Bizottság véleménye figyelembe vételével – megtárgyalta a 
rendeletalkotásra kijelölésre kerülő önkormányzatról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa Komló Város Önkormányzatát jelöli ki a társulás által fenntartott 
Szilvási Bölcsőde működésével kapcsolatos rendeletek megalkotására. 



2.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodásán a változásokat 
vezesse át. 

3.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy képviselő-
testületeiket, valamint a jegyzőket értesítsék a rendeletalkotással kapcsolatos 
döntésről, az Együttműködési Megállapodás módosítását pedig fogadtassák el 
képviselő-testületeikkel. 

 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:   Polics József Elnök 
    Varga Zsolt irodavezető 
    Települési önkormányzatok polgármesterei 
 
K o m l ó, 2012. február 07.  

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
4. napirendi pont: 2012. évi szociális térítési díjak meghatározása  
Polics József: Az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény és 
a 29/1993. (II.17.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
kormányrendelet értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
intézményi térítési díját határozatban meg kell állapítani. Az eddigiektől eltérően a számítás 
alapja nem az előző évi tényszám, hanem a 2012. évi tervezett adatok. Az intézményi térítési 
díjak - a 2011. évihez viszonyítva a szociális étkeztetés, és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kivételével - alacsonyabb szinten kerültek megállapításra, illetve nem 
változtak. A térítési díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Hatályosak: 2012. 
április 1-től. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököket 
kérdezem a bizottság véleményéről. 
Hohn Krisztina: Támogatjuk. 
Pecze Gábor: Támogatjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
4/2012. (II. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – a Pénzügyi és Humánszolgáltató Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével megtárgyalta az Elnök előterjesztését és 2012. április 01-től a Szociális 
Szolgáltató Központ önállóan működő intézményben az intézményi térítési díjakat az 
alábbiak szerint határozatban állapítja meg: 
 

A 2012. április 1-jétől érvényes intézményi térítési díjak 
               
 
Szociális ellátás       Intézményi térítési díj 
_______________________________________________________________________ 
1. Szociális étkeztetés      445.- Ft/fő/nap 
 
Szociális étkeztetés kiszállítással, megemelkedik a díj a kiszállítással: 



- kiszállítás díja:                                                                                          275.-Ft/fő/óra 
 
Az „ingyen konyhán” történő étkeztetést térítésmentesen lehet igénybe venni.  
 
Az 1 ellátottra jutó költség  665.- Ft/fő/nap 
 
2. Nappali ellátásnál 
a) csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén  480.- Ft/fő/nap 
   
b) napközbeni tartózkodást és szociális étkezést is igénybevevők 925.- Ft/fő/nap 
esetében  
   
 
a) az 1 ellátottra jutó  költség:  1200.- Ft/fő/nap 
 
b) az 1 ellátottra jutó  költség:  1865.- Ft/fő/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  240.- Ft/fő/nap 
 
Az 1 ellátottra jutó havi intézményi térítési díj:                                        7 200.- Ft/fő/hó 
Az 1 ellátottra jutó költség:       2 010.- Ft/fő/nap 
 
 
4. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó gond. díj: 20.- Ft/fő/óra 
 
Az 1 ellátottra jutó költség:  1 270.- Ft/fő/óra 
 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   210,- Ft/készülék/nap 
 
 Az 1 napra jutó költség: 280,-Ft/készülék/nap 
 
 
A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
Az intézményi térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
II. Határozati javaslat: 
 

A 2012. április 1-jétől érvényes személyi térítési díjakról 
 

1. Szociális étkeztetés 
 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 
nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj minimum                                                     110 %-át 100,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 111% - 150% között 120,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 151% - 250% között 180,- Ft/nap 



a nyugdíjminimum 251% - 350% között 250,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 351% - 450% között 320,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 451% - 550% között 390,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 550% felett van 445,- Ft/nap 
 
Az étkezés kiszállítási díja: a kiszállításra fordított idő és a szállítási díj szorzata. 
 
 
2. Nappali ellátás 
 
Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén (csak tartózkodók), amennyiben az ellátott 
havi jövedelme 
nem haladja meg a 65.000,- Ft-ot 20,- Ft/nap 
65.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                        50,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 110.000,- Ft jövedelem között 150,- Ft/nap 
110.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                               180,- Ft/nap 
150.001,- Ft jövedelem felett                                                                          250,- Ft/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátása 
 
Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén, amennyiben  
az ellátott havi jövedelme nem 
haladja meg a 40.000,- Ft-ot 

120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 

40.001,- Ft – 60.000,- Ft 
jövedelemig                                

200,- Ft/nap 6.000,- Ft/hó 

60.001,- Ft jövedelem felett 240,- Ft/nap 7.200,- Ft/hó 
 
(Az igénybevétel első 30 napjára nem kell térítési díjat fizetni.) 
 
4. Házi segítségnyújtás 
 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén:                                          20,- Ft/fő/óra 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén:                                           
 
Az öregségi nyugdíjminimum 300% -át meg nem haladó jövedelemig a szolgáltatás 20 
Ft/kész/nap térítési díj ellenében vehető igénybe. 
Az öregségi nyugdíjminimum 300% -át meghaladó jövedelem esetén az személyi térítési díj az 
igénybevevő havi jövedelmének 2%-a. 
 
A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
A személyi térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról 4. §(3) szerint – a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti:  



 „ Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személyeket, 
valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.” 
 „ Az ellátást igénybe vevőt az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó havi 
önköltség összegéről is tájékoztatni kell.” 
 
Határidő: 2012. április 01. 
Felelős: Polics József elnök, 
              a települések jegyzői, 
              Kasziba Zsuzsanna Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
 
K o m l ó, 2012. február 07.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
5. napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi 
költségvetésének elfogadása. 
Polics József: A 2012. évi költségvetés összes tervezett kiadása és bevétele 506 896 ezer Ft.  
A 2012. évi költségvetésben az eddigiektől eltérően szét kellett választani a Munkaszervezet, 
illetve a Társulás költségvetését. A pénzforgalom lebonyolítását is külön-külön önálló 
pénzforgalmi számlán kell rendezni. A kiadások között a közalkalmazottak soros lépéseit, a 
minimálbérek rendezését, a dologi kiadások között az általános forgalmi adó növekményét 
ismeri el a költségvetés. A Társulás költségvetésében a kerékpárút áthúzódó kiadásai és 
bevételei, a jégeső elhárítás díja, a nép ügyvédje jogi szolgáltatás díja, a munka és tűzvédelem 
szolgáltatás díja, a jelenleg futó EU-s pályázatok kiadásai és bevételei kerültek megtervezésre. 
A kiadások 62 %-át (314 361 ezer Ft) a normatív bevétel fedezi. Ebből a Társulás jogosult 
lehívni 55 234 ezer Ft a működtetés finanszírozását segítő kiegészítő normatívát. A feladatot 
ellátó települések számára ebből kiutalásra kerül összességében 95 542 ezer Ft a közoktatási 
és a mozgókönyvtári feladatok ellátására.  A tagdíj mértéke 500,- Ft/lakos, a 2011. évivel 
megegyezik. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat működéséhez teljesítendő tervezendő működési hozzájárulást a GESZ 
valamennyi pénzügyes kollégával egyeztette. A hozzájárulások minimalizálása érdekében a 
2011. évben keletkező pénzmaradvány fedezetként tervezésre került a 2012. kiadásokra. A 
Szociális Szolgáltató Központ működéséhez az előzőek alapján az önkormányzatoknak nem 
szükséges hozzájárulniuk.  
Reggel a „kutyabizottsággal” egyeztetést tartottunk. A költségvetésben szerepel a térségi 
kutyamenhely kialakításának lehetősége. Az első javaslat az volt, hogy első félévben 
készüljenek el az erre vonatkozó tervek, ami néhány 100 ezer forintos költséget jelent, és 
második félévben eldöntjük hogyan tovább.  
Köszönjük az intézmények vezetőinek a tervezési munkálatokhoz nyújtott jó együttműködést, 
sikeres költségvetési gazdálkodást kívánunk. 
Kiss Bélánét kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kiss Béláné: Bizottsági ülésen megbeszéltük.  
Polics József: Az előterjesztést mindhárom Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a 
bizottságok véleményéről. 
Hohn Krisztina: Támogatjuk.  
Pecze Gábor: Támogatjuk. 
dr. Csörnyei László: Támogatjuk. 
 



Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 
 
 
5/2011. (II. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi, a Humánszolgáltató, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével - a 2012. évi költségvetést 
megvitatta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Általános határozatok 
 

1.   A határozat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsára (amely 
költségvetése tartalmazza a Munkaszervezet költségvetését), és annak Bizottságaira, a 
Munkaszervezetre, a Társulás felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményekre 
terjed ki. 

2.   A Társulási Tanács a címrendet a következő formában határozza meg: 
Önálló címet alkot: 
 

1)  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. 
 
2) Az önállóan működő szociális, gyermekjóléti intézmények, és a 

munkaszervezet külön-külön alkotnak egy-egy címet.  
 

3) A települések egy-egy alcímet alkotnak.  
 

4) A kötelező és nem kötelező feladatok jogcímcsoportokat alkotnak. 
 

5) A szakfeladatok egy-egy jogcímet alkotnak. 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
3.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi 

költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 
 
 

az összes bevételt 509 896 ezer Ft-ban, 
 ebből működési célú  508 618 ezer Ft, 
           felhalmozási célú 1 278 ezer Ft. 
 
az összes kiadást   509 896 ezer Ft-ban  
állapítja meg.  

 
Ebből: 

 
A működési célú kiadásokat   508 618 ezer Ft-ban, 
 



 - a személyi juttatásokat                       193 970 ezer Ft-ban, 
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 47 732 ezer Ft-ban, 
 - a dologi kiadásokat 108 132 ezer Ft-ban,   
       - az ellátottak juttatásait                               497 ezer Ft-ban, 
 - az egyéb működési célú kiadásokat 158 287 ezer Ft-ban, 
 
A felhalmozási kiadásokat       1 278 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 94 fő. 
  Ebből:  

- a Munkaszervezet engedélyezett álláshelyeinek száma:                 8 fő 
- a Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:                42 fő 
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma:    27 fő 
- a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma:                                   17 fő.  

 
4.   A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. 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.  

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

6.   A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás címenkénti kiadásainak és 
bevételeinek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását 
a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a számú melléklet a tervezett előirányzatok 
jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi. 

7.    A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a 
VII/a számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét, amely 2012-ben nincs, illetve Hosszúhetény községet 
terheli 1 270 ezer Ft. 

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

9.   A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi normatív 
támogatásainak jogcímenkénti alakulásait 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, a Szilvási Bölcsőde normatíváinak 
jogcímenkénti, tevékenységenkénti megoszlását a XI/d számú melléklet, mindezek  
önállóan működő intézmények és ezen belül településenkénti alakulását a IX/c számú 
melléklet illusztrálja.  

10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi bevételi előirányzat-
felhasználási ütemtervét a X/a számú melléklet, a 2012. évi kiadások előirányzat-
felhasználási ütemtervét a X/b számú melléklet tükrözi. A Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 2012. évi likviditási tervét a XIII. számú melléklet 
tartalmazza. 



11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi tagdíjbevételének 
településenként tervezett összegét a XI. számú melléklet mutatja be.  

12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. 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.  
Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 94 fő. 

13. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a több éves kihatással járó 
feladat előirányzatokat nem tervezett.  

14. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XII. 
számú melléklet tartalmazza. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

15. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által jóváhagyott 
előirányzatok átcsoportosítását és a költségvetésben engedélyezett álláshelyek 
számának módosítását a Tanács engedélyezi.  

16. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a költségvetését, a 
Munkaszervezet és az önállóan működő intézmények költségvetését, határozattal 
történő módosítással megváltoztathatja. Az előirányzat módosítása nem érintheti az 
Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat- módosítása hatáskörébe 
tartozó előirányzatokat. 

17. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Munkaszervezetén keresztül a 
jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.  

18. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a fenntartásában lévő önállóan 
működő intézmények működtetéséhez tervezett 2012. évi hozzájárulás településeket 
terhelő összegével módosíttatja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
6/2007. (II.14.) illetve a 7/2007.(II.14.) Tct. határozatával elfogadott 
megállapodásokban meghatározott összegeket úgy, hogy az elszámolás határideje 
2012. évi zárszámadás időpontja.  
A megállapodások településekre eljuttatásával a Szociális Szolgáltató Központ és a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét bízza meg.  

19. A Társulási Tanácsot alkotó települések polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a 
19 település 2012. évi költségvetésében megtervezésre kerüljenek bevételi oldalon – 
támogatásértékű bevételekként- a normatív támogatásoknak továbbadott összegei. 
Kiadási oldalon a 2012. évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, és az önállóan 
működő intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, támogatásértékű 
tervezett kiadásai.  

20. A települések polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a Társulási Megállapodásban 
felvállalt feladatokra megigényelt – és az önkormányzatoknak átadandó – normatívák 
összegéről, az önkormányzatok olyan statisztikákkal egyező adatokat tartalmazó 
analitikus nyilvántartásokat vezetnek, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy az 
átadott normatívák összegeit a célnak, a jogosultsági címnek megfelelően használják, 
illetve használták fel. 
A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik az átadott normatívák célnak megfelelő 
felhasználása ellenőrzéséről. 

21. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa határozatban hagyja 
jóvá a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének a Tanáccsal 
kötött megállapodását arról, hogy a feladatok ellátásának megfelelően a mindenkori 
költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást 
biztosít, amely 2012. költségvetési évben, 317.500 Ft/hó. 



22. A Kökönyösi Oktatási Központ Intézményfenntartó Társulásban Társulási 
megállapodás alapján a fenntartó önkormányzatok külön megállapodás alapján 2012. 
költségvetési évben Magyarszék 7059 ezer Ft, Magyarhertelend 3 081 ezer Ft 
normatíva kiutalásban részesül, míg a közoktatási normatívák fennmaradó, kiutalandó 
összegének 1/12-ét havonta egyenlő arányban a Komló Önkormányzat számlájára 
teljesíti a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. A Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás és Magyarszék Önkormányzat, valamint Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és Magyarhertelend Önkormányzat 
között az iskolabusz normatívájának átutalására vonatkozó megállapodást a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa külön határozatban hagyja jóvá. 
A Kiss György ÁMK-t fenntartó önkormányzatoknak 2012. évi kiutalandó közoktatási 
normatíva összegének 1/12-ét havonta egyenlő arányban Szászvár Önkormányzat 
számlájára teljesíti a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. 

23.  A 2012. költségvetési év első két hónapjára eső normatíva összeg kiutalását első 
ízben a költségvetés elfogadást követően 2012. év harmadik hónapjában teljesíti a 
Társulás.  

24. Az önállóan működő intézmények a 2012. évi költségvetés elfogadásáig normatíva 
kiutalásban nem részesülnek, azonban az intézmény működésének zavartalan ellátása 
érdekében a felmerülő számlák indokolt esetben az ellenjegyzési feladatot ellátó 
szervezettel történő egyeztetés után pénzügyileg teljesíthetőek. 

25. Az egy-egy önkormányzatnak járó időarányos normatívák kiutalása mindaddig nem 
teljesíthető, amíg az adott önkormányzat időarányos fizetési kötelezettségét a Társulás 
számlájára nem teljesíti   

26. A 2011. évi tervezett helyesbített pénzmaradvány fedezetet képez a 2012. évi tervezett 
működési hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2012. évi 
zárszámadásban a 2011. évi pénzmaradvány tervezett összege pontosításra kerül.    

 
Határidő: értelem szerint. 
Felelős: Polics József elnök 
              Tagönkormányzatok polgármesterei 

        Intézményvezetők 
 
K o m l ó, 2012. február 07. 
        

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
6. napirendi pont: Megállapodás iskolabusz normatíváról 
Polics József: Magyarhertelend, valamint Magyarszék Község Önkormányzata több 
településsel együtt társulási formában látja el közoktatási feladatait. Mindkét település a saját 
fenntartású buszaival végzi a gyermekek szállítását az érintett intézményekbe. A bejáró 
iskolás és óvodás gyermekek utáni normatívát a kistérségi társulás jogosult lehívni. A 
pénzeszköz átadásáról szükséges megállapodást kötnie a Társulásnak az érintett 
településekkel. 
Papp István: A plusz költségek felemelték a települések kiadásait. Eddig úgy nézett ki, hogy 
a plusz költség bent maradt a költségvetésben, az iskola fenntartásánál. Mivel ez most 
kikerült, így ez a településeknél jelentkezett. Nem lehetne-e ezt a költségvetésbe berakni, mert 
minket kistelepüléseket jobban érint.  



Kiss Béláné: Annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy amit Magyarhertelend és Magyarszék 
a Társulás költségvetéséből kap, ez az iskolabusznak a kiadásai, és a KÖOK költségvetéséről 
van szó párhuzamosan. Abba a költségvetésbe nem került beállításra, sem bevételi oldalon, 
sem kiadási oldalon. Az iskolabuszos kiadásoknak a költségeit természetesen emiatt a két 
önkormányzatnak kell vállalnia, Magyarhertelendnek és Magyarszéknek. Emiatt a 
településeknek nem kell többet fizetniük. Én úgy tudom, hogy a KÖOK költségvetésében az 
iskola fenntartásában érdekeltek a települések, hiszen az óvodákat minden önkormányzat 
önmaga tartja fenn, és kell fizetniük a működési hozzájárulást. Az iskola költségvetésében 
van ez a 2 millió 500 ezer forint, ami most még vitatott, hogy hogyan kerül megtakarításra, 
hiszen ezt nem tudják a települések hozzátenni. Nekem az lenne a javaslatom, hogy ezt teszi 
Komló városa is, ha van egy ilyen hiány, vegyük le a költségvetésből és az intézményvezetők 
készítsenek intézkedési tervet arra vonatkozóan, hogy milyen módon tudja ezt megtakarítani 
az adott intézmény költségvetéséből, akkor, ha a települések nem tudják finanszírozni. A 
Kistérségi Társulás költségvetéséhez ennek most ilyen szinten nincsen köze.  
Polics József: Köszönöm. A probléma felvetése annyiban jogos, hogy a két településnél 
visszamegy ez a normatíva és ez a működtetéshez tartozó forrásokat csökkenti, ezt pedig 
össze kell dobni az érintett feleknek. Ez által nő a másik településeknek a hozzájárulása. Mi 
most itt nem tudunk erről dönteni, ezt a KÖOK költségvetésénél kell rendezni, de ez akkor is 
összefügg a két település megállapodásával, mert az csökkenti a számot és összefüggésben áll 
a működtetéssel.  
Kárpáti Jenő: Szeretném elmondani, hogy többször ért engem támadás, hogy valamelyik 
települést hátrányos helyzetbe hozok. Régen volt nekünk egy Intézményfenntartó 
Társulásunk, 2009-től Kovács Gyula is kérelmezte, hogy ő is szállíthasson gyerekeket busszal 
és utána 2010-es költségvetésben ugyanazokkal a számokkal számoltuk ki közösen, hogy 1 
km mennyi. Ugyan azt számoltuk Magyarhertelendnek, mint Magyarszéknek, ez akkor 100.-ft  
+ ÁFA volt. Akkor közel 1 millió 800 ezer forintot kapott Magyarhertelend és a maradék 
pénzt bennhagytuk az iskolások költségvetésében. Közel 3 millió forint volt, ami bement a 
Magyarszék Általános Iskola költségvetésébe, és ezáltal kevesebbet kellett betenni a többi 
önkormányzatnak. Ezért próbáltam ezt megértetni minden polgármesterrel, hogy ez közös 
érdekünk volt. Tavaly év végén más megegyezés született. Magyarhertelend igényelte le a 34 
gyerek után járó busz normatívát, innentől a rendszer borult. Magyarhertelend 
polgármesterének az volt a kérdése, hogy csak akkor írja alá az együttműködést, ha a teljes 
normatíva kiutalásra kerül Magyarhertelendre. Természetesen akkor én is azt mondtam, hogy 
akkor fogom aláírni, ha Magyarszékre kerül a normatíva. Jelenleg viszont az a megállapodás 
él, hogy mindenki kapja meg a normatíváját.  
Polics József: Tudom elmúlt év végén ez a megállapodás született hosszas egyeztetés után. 
Én azt javaslom, hogy egy KÖOK ülésen vagy egy újabb különszobás megbeszélésen 
próbáljunk meg dűlőre jutni ebben a kérdésben. Az biztos, hogy úgy nem tudjuk a kérdést 
rendezni, hogy valakinek ne legyen benne sérelme.  
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököt kérdezem a bizottság 
véleményéről. 
 
Szavazás: A Társulás Tanácsa 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
6/2012. (II. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Pénzügyi Bizottság, valamint az Elnökség véleményének figyelembe vételével megtárgyalta a 
az iskolabusz normatíváról szóló megállapodás-tervezeteket és a következő határozatot hozza: 
 



1) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a mellékelt 
megállapodásokat változatlan tartalommal elfogadja. 

2) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt és 
az érintett települések Polgármestereit a megállapodás aláírására. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  érintett települések polgármesterei 
 
K o m l ó, 2012. február 07.  

Polics József 
Elnök 

 
 
 
7. napirendi pont: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának 
módosítása 
Polics József: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatánál. A helyszíni ellenőrzésről szóló végzés megküldésre került. 
Ennek értelmében a Szakmai Program módosítása vált szükségessé 2012. április 01. napjáig.  
Kérdezem Elmontné Popán Ildikót, hogy van-e kiegészítenivalója. 
Elmontné Popán Ildikó: Mivel a szakmai program mellékleteit kellett módosítani, úgy 
gondoltam, hogy aktualizálom és a szakmai program néhány részét pl.: statisztikai adatokat 
átírtam.  
Polics József: Az előterjesztést a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököt kérdezem 
a bizottság véleményéről. 
Pecze Gábor: Támogatjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
7/2012. (II. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztése, 
valamint a Humánszolgáltató Bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
Szakmai Programjának módosítását és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Társulás Tanácsa elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 
Programjának módosítását. 

2.) A Társulás Tanácsa utasítja az intézményvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 
 
K o m l ó, 2012. február 07.  

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 



8. napirendi pont: Szerverközpont működtetésére megállapodás megkötése 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2004-ben, a GVOP 
4.3.1. számú pályázaton jelentős, 480 MFt összegű támogatást nyert el integrált számítógépes 
önkormányzati programok vásárlására három másik kistérséggel konzorciumban. A pályázat 
lezárásra került, az eddig felmerült költségek kistérségre eső részét Komló Város állta.  A 
jövőbeni működés feltételeit, a kistérségre eső költségek megosztását tartalmazza a 
megállapodás tervezete, melyet az érintett települések képviselő-testületeinek is el kell 
fogadnia mielőbb.  
Varga Zsolt: Komló már átutalta a Társulás részére felmerült költségeket, így ez a 
Társulásnak nem került pénzbe. dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző leegyeztette az érintett 
jegyzőkkel a jövőben felmerülő fenntartási költségeket.  
Polics József: Az a kérésem, hogy azok a települések, akik érintettek ebben a programban a 
képviselő testületeik mielőbb tárgyalják meg.  
Az előterjesztést Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököt kérdezem a bizottság 
véleményéről. 
Hohn Krisztina: Támogatjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
8/2012. (II. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Pénzügyi Bizottság, valamint az Elnökség véleményének figyelembe vételével a 
Szerverközpont működtetésére megállapodás megkötése (GVOP 4.3.1. pályázat) című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Társulás Tanácsa elfogadja a GVOP 4.3.1. számú pályázat lezárásáról szóló 
beszámolót. 
 

2. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a szerverközpont működtetésére, és a költségek 
megosztására vonatkozó, 1. számú melléklet szerinti megállapodást. 

3.  A Társulás Tanácsa jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
megállapodást a költségek térségen belüli megosztásáról. 

4. A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt a megállapodások aláírására. 
5. A Társulás Tanácsa kéri az érintett önkormányzatok Polgármestereit, hogy képviselő-

testületikkel soron kívül tárgyaltassák meg a megállapodásokat és a határozati 
kivonatukat küldjék meg a Kistérségi Iroda részére. 

 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  érintett települések polgármesterei 
 
K o m l ó, 2012. február 07.  

Polics József s. k. 
Elnök 

 
9. napirendi pont: Beszámoló a Társulás 2011. évi tevékenységéről 
Polics József: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi 
CVII. törvény 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy „a társulási tanácsa tagjai évente legalább 



két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett 
tevékenységükről.” A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezete 
elkészítette a 2011. évi tevékenységről a tájékoztatót, mely feladatonkénti bontásban 
részletezi a tevékenységet. Az előterjesztési mindhárom Bizottság tárgyalta. Kérdezem a 
bizottságokat a véleményükről. 
Hohn Krisztina: Támogatjuk. 
Pecze Gábor: Támogatjuk. 
dr. Csörnyei László: Támogatjuk. 
Polics József: Felhívom a figyelmet, hogy a Polgármesterek tájékoztassák képviselő-
testületeiket erről a napirendi pontról. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 
9/2012. (II. 07.) sz. Tct. Határozat 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a 2011. évi 
tevékenységről a beszámolót megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa elfogadja a 2011. évi kistérségi tevékenységről szóló beszámolót. 
2.) A Társulás Tanácsa felkéri a Tanács tagjait, hogy a 2011. évi tevékenységről szóló 

beszámoló alapján saját képviselő-testületüket tájékoztassák a kistérségben végzett 
munkájukról. 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   Tagönkormányzatok polgármesterei 
 
K o m l ó, 2012. február 07.  

Polics József s.k. 
Elnök 
 
 

Polics József: Bezárom a Társulás Tanácsa ülését és egyben megnyitom a Társulás 
Területfejlesztési Tanácsának ülését 9 óra 33 perckor 
 
 

1. napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi 
munkaterve 

Polics József: A 2011. évhez hasonlóan a Társulásnak 2012-ben is rendelkeznie kell a 
Társulás Területfejlesztési Tanácsa által jóváhagyott munkatervvel. A munkaszervezet 
elkészítette a 2012. évre szóló munkatervet. Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság 
tárgyalta. Kérdezem az elnököt a bizottság véleményéről. 
dr. Csörnyei László: Támogatjuk. 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
01/2012. (II. 07.) sz. Tft. határozat 



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Területfejlesztési Tanácsa az Elnök 
előterjesztésében a Tanács 2012. évi munkatervét – a Területfejlesztési Bizottság és az 
Elnökség véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Társulás Területfejlesztési Tanácsa a 2012. évi munkatervet elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polics József elnök 

  
K o m l ó, 2012. február 07. 
        

Polics József 
Elnök 
 
 
 

Egyebek: Megadom a szót Kasziba Zsuzsának, aki jogszabályi változásokról, valamint 
működési engedélyekkel kapcsolatban szeretne tájékoztatni. 
Kasziba Zsuzsanna: Köszönöm szépen a lehetőséget, három dologról szeretnék beszélni. Az 
egyik, hogy egy központi országos elektronikus nyilvántartási rendszer áll fel az idei évtől, 
aminek a működése félévtől várható. A rendszer kialakításának a fő indoka az, hogy a 
szociális ellátásokra fordítandó pénz kiáramlását tudják követni. Egy olyan egységes 
nyilvántartó rendszer lesz, ahova az ellenőrző hatóságok, az engedélyező hatóságok 
jogosítvánnyal bírnak és a normatíva lehívásnak és elszámolásnak ez a nyilvántartó rendszer 
lesz az eszköze. A mi intézményünket érintően 600-700 ellátott törzsadatait visszük fel, és a 
rendszer 24 órás. Erre nagyon nagy figyelmet kell fordítani, a finanszírozás múlik rajta. Azért 
gondoltam ezt elmondani, mert vannak települések, ahol saját szociális ellátási formáik 
vannak. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az állami pénzekhez maximálisan hozzá 
tudjunk férni. Ez nagyon nagy feladat lesz, és nem tudom, hogy tudják-e, de mindent a 
vezetésnek illetve az alkalmazott szociális gondozóknak kell megoldani, mivel az intézmény 
nem rendelkezik adminisztratív beosztású dolgozóval. A másik dolog, van egy olyan 
törvénymódosítás a szociális törvényben, hogy 2012. július 01-től nem állami és nem egyházi 
szolgáltatók esetében a befogadását kell kérni a minisztériumnál. A befogadásnak az egyik 
feltétele, hogy az érintett önkormányzat támogató nyilatkozatot adjon ki. A támogató 
nyilatkozatok befogadása olyan területen, ahol kistérségi ellátás van, azt jelenti, hogy az 
érintett települések többségének tárgyalni és támogatni kell a benyújtott kérelmet. Olyan 
ellátásokra adható ki a támogató nyilatkozat, amely olyan szolgáltatásokat hoz a településre, 
ami még nincs vagy a meglévő szolgáltatás kiegészítésére alkalmas. 2012-ben a minisztérium 
közzé tette a befogadható kapacitások számát. 2012-ben szociális területen nincs befogadható 
kapacitás, új szolgáltatókat nem engednek be a rendszerbe. Két kivétel van, az egyik, ha 
pályázati pénzből alakítanak ki vagy ha olyan önkormányzat területén indul a szolgáltatás, 
ami önkormányzati kötelező feladat. A harmadik dolog, amiről szerettem volna beszélni, és 
ami nagyon nagy gond Komló, Egyházaskozár és Szászvár tekintetében az az Idősek Klubja 
működési engedélye. Bejött egy olyan jogszabály módosítás, ami talán egy kicsit tud segíteni 
ezen a problémán. Ellátási érdekből az év során lehet kérni a működési engedély 
meghosszabbítását, legfeljebb 2014. december 31-ig. Ehhez viszont le kell tenni egy szakmai 
tervet, hogyan valósítják meg. Komlót nem érinti komolyabban, mert belső költségvetésből 
megoldható. A másik két településnél már nem ilyen könnyű, de egy ilyen szakmai tervel 
letételével kitolható ez a határidő.  
Polics József: Köszönöm. 



Polics József: Ez azt jelenti, hogy a Bauer Jánosné féle anyagot tárgyalni kell a kistérség 
településeinek is. És mi van akkor, ha a települések többsége azt mondja, hogy van ilyen 
tevékenység és nem támogatja. 
Kasziba Zsuzsanna: Felküldik a minisztériumba, de nyilván a minisztériumi bizottság ennek 
tudatában hozza meg a döntését.  
Polics József: Ez az, amiből gond lehet. Amit ő leírt nekem, hogy 3 embert foglakoztat, 45 
ellátottja lesz, ez nem egy hatalmas összeg, mellette kapja a normatívát. Ebből megint egy 
háborús helyzet adódhat.  
Kasziba Zsuzsanna: Az is előfordulhat, hogy a Társulás elfogadja, de a minisztérium nem.  
Polics József: Ilyen anyag, ami hozzám jön, ki fogom küldeni hozzátok véleményezésre, és 
az a kérésem, hogy a többi polgármester is ezt tegye és megnézzük mit kívánnak a helyi 
érdekek. A működési engedélyeknél, gondolom, a mozgáskorlátozott hely kialakítása jelenti a 
legnagyobb gondot. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs, akkor a Társulás jövőjéről 
néhány szót szólnék. A mai jogszabályi ismeretek alapján nem tudunk véglegeset, de egyet 
biztosan tudunk, hogy ez a Társulás ebben a formában legfeljebb ebben az évben működik. 
Az önkormányzati törvény, ami már hatályos, lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak 
Társulások alakítására. Hogy a Társulásban való működtetéshez lesz-e plusz normatíva, azt 
még nem tudom. Vannak olyan feladatok, amelyek társulási formában sokkal hatékonyabbak 
és legfőképpen a kis településeknek. Én arra kérek minden polgármestert, hogy gondolja át, 
hogyan kívánja ezeket a feladatokat ellátni. Én úgy gondolom, hogy ez év első félévében 
elfogadásra kerülnek azok a jogszabályok, amely ehhez kapcsolódnak. Ha valakinek kérdése 
lenne a jövőben ezzel kapcsolatban, akkor Varga Zsoltot vagy engem nyugodtan keressen 
meg.  
 
Köszönöm a Tanács munkáját. 
Az ülést 9 óra 50 perckor bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 
Hohn Krisztina        Polics József 
Polgármester                                                                                                Elnök 
 
 
 
 
Bede-Nyitrai Roberta 
Jegyzőkönyvvezető 



2. sz. melléklet 

 



 
 
 
 
 



3. sz. melléklet 
 
 

 
 
 
 

Beszámoló a téli krízis időszak alatt végzett munkáról 
 

A védelmi bizottság ülésén a legfontosabb – és a legsürgősebb – feladatként a lakosság (és a 
veszélyeztetett réteg) tájékoztatása fogalmazódott meg. Komló Város honlapján, a helyi 
televízióban valamint a külterületeken tájékoztató anyagot helyeztünk el a segítségkérés 
esetén hívható legfontosabb telefonszámokkal, valamint a téli krízis alatt nyitva álló 
intézményekkel és helyiségekkel. 
A téli krízis alatt segítségnyújtás a városban működő szociális ellátók, intézmények, az 
Önkormányzat, egészségügyi intézmények, hatóságok (főleg a rendőrség), valamint a 
Katolikus Caritas és a polgári védelem széleskörű összefogásával valósult meg. 
A Szociális Szolgáltató Központ által működtetett Hajléktalanok Átmenti Szállása, valamint a 
Caritas aulája napi 24 órás nyitva tartással működve fogadta hajléktalanokat, fedél 
nélkülieket, külterületen veszélyhelyzetben lévőket. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a védőnők a veszélyeztetett időszak alatt 
telefonon és több esetben személyesen is tartották a kapcsolatot veszélyeztetett családjaikkal. 
Jelzésükre a polgári védelem gépkocsiját felhasználva a polgári védelem munkatársa, 
valamint szociális munkások, több esetben rendőrök rendszeresen ellenőrizték az említett 
családokat, akik jellemzően a város külterületein, igen nehezen megközelíthető helyeken 
élnek. 
Három esetben a polgári védelem gépkocsijával kiszállított orvos vizsgált és gyógykezelt 
beteg embereket. A rendőrség segítségével Gadányból mentettünk egy férfit, és kihűlés, és 
egyéb betegség tünetek miatt a kórházba szállítattuk mentővel. 
A krízis időszak alatt 20-25 családot látogattunk, és a polgári védelem gépkocsijával, 
valamint a Városgondnokság autójával vittünk fát, meleg ruhát, esetenként élelmiszert a 
külvilágtól elzárt rászorulóknak.  
A Szociális Iroda segítségével 25 család (köztük 10-12 család, vagy egyedül élő idős kért a mi 
információs csatornánkon kifejezetten ebben az időszakban segítséget) jutott az 
Önkormányzat által biztosított fa adományhoz. Problémát okozott, hogy a fa-juttatást 
viszonylag későn tudtuk biztosítani, néhány esetben szinte a 24. órában. Volt olyan segítséget 
kérő, aki már a gyümölcsfáját vágta ki, tudunk olyan gyermekes családról, akik a bútorok 
nagy részét tüzelték el a rendkívüli hideg időszakban. 
A Szociális Szolgáltató Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállásán a 24 fő működési létszám 
felett 7-9 fő tartózkodott bent a krízis időszakban. A nagy hidegre való tekintettel nappal is 
bent tartózkodtak. Az elhúzódó veszélyeztető időszak miatt az „Arany Alkony” Idősek Klubja 
helyiségeit (volt gondozóház szobáit) rendeztük be, és adtunk majdnem két hétig lakhatási 
lehetőséget egy két gyermekes családnak (édesanya, 4.5 hónapos és 10 éves gyermeke) akiket 
a polgári védelem segítségével Cseresznyákból költöztettünk be, valamint két fő klub 
ellátottnak, akik a fűtésüket nem tudták megoldani ezekben a napokban. Az idősek klubja 
gondozói (2 fő) – vállalásuk alapján – folyamatos 12 órás műszakonként váltották egymást, és 
biztosították a felügyeletet és gondoskodást. A Szolgáltató Központ munkatársai, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a védőnő, valamint a Szociális Iroda közös 
tevékenységének eredményeként sikerült a családot biztonságos körülmények közé 
költöztetni. A segítettek étkezéséről a szociális étkezés keretében, valamint a „Szent Borbála 



Otthon” Családok Átmeneti Otthona, valamint a Caritas, ételadományaiból és a Szociális 
Szolgáltató Központ saját forrásaiból gondoskodtunk. 
A Katolikus Caritas minden rendelkezésére álló eszközzel segítette a hozzá forduló 
embereket. Napi 25-30 főt látott el élelemmel, biztosított számukra melegedési lehetőséget. 
Éjszakánként 10-15 fő aludt bent az általuk biztosított szálláson. A Caritas ebben az 
időszakban megnyitotta a szegények számára a jótékonysági vásárát, ezzel biztosítva meleg 
ruhát a rászorulóknak.  
A „Szent Borbála Otthon” Családok Átmeneti Otthona két kisgyermekes családot, valamint 
egy várandós anyát és a férjét fogadta be, és vették ellátásba kifejezetten a téli krízisre 
tekintettel. Az albérlők házába egy házaspárt fogadtak be erre az átmeneti időszakra, akik 
albérletükből az utcára kerültek. A befogadott családok étkeztetéséről a „Szent Borbála 
Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. gondoskodott. 
Összességében elmondható, hogy a szociális rendszer és a védelembe bevont hatóságok jól 
reagáltak az egyéni krízishelyzetekre. Együttesen, mintegy 100-120 emberrel (felnőtt, gyerek) 
kerültünk kapcsolatba, a veszélyeztetett időszakban segítettük életüket.  Közös munka 
eredményeként minden esetben megtaláltuk az adekvát segítségnyújtás lehetőségeit. 
Biztosítottunk egészségügyi ellátást, élelmiszert, meleg ruhát, tűzifát, valamint a 
legválságosabb helyzetben lévőknek meleg helyen történő tartózkodási lehetőséget, lakhatást. 
A téli krízis alatt nemcsak az intézmények, hatóságok, hanem az ott dolgozó emberek is 
jelesre vizsgáztak felelősségérzetből, összefogásból és szolidaritásból. 
 
Komló, 2012. február 21. 
 
 
                                                                         Kasziba Zsuzsanna 
                                                               intézményvezető 



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 6344 fő, aránya 24%.  
 
Sajnos a legfrissebb, februári záró adatok jelenleg még nem állnak rendelkezésre. 

  2011.november   2011. december 2012. január 

 
Komló város 2259 20,90% 2241 20,80% 2557 24,20% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

5226 19,50% 5356 19,90% 6344 24,00% 

 
Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2557 fő (+316 fő az előző hónaphoz képest), aránya 24,2% 
A korábbi beszámolókban jelzett okok miatt: Elcoteqtől elbocsátott dolgozók 
kirendeltségen történő megjelenése, továbbá az idénymunkák szezonális problémája. 
• Tartósan regisztrált: 570 fő (+31 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 448 fő (-27 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 13 fő 
• BPJ/FHT: 1084 fő (+167 fő) 
• 25 év alatti: 346 fő (+ 51 fő) 
• 50 év feletti: 610 fő (+44 fő) 
• Legfeljebb 8 általános iskolát végzett: 907 fő (+11 fő) 

 
MUNKAERŐPIAC 
 
Több pályázatra nyílt lehetőség  február hónapban! 
 
TÁMOP 112 program keretében bérköltség támogatás, bértámogatás 
Célcsoportjai: 
- alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 
- 25 életévüket be nem töltött álláskeresők, vagy 30. életévüket be nem töltött pályakezdő 
álláskeresők 
- 50 év felettiek 
- 12 hónapon belül GYES, GYED, GYET, TGYÁS-ban, ápolási díjban részesültek 
- az önkormányzattól „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban” részesülnek 
- Tartósan munkanélküliek, ELCOTEQ-től vagy annak beszállítóitól elbocsátott álláskeresők 
 
Munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázati úton kis és közepes vállalkozások 
részére 
- mértéke: max:2,5 millió Ft/fő 
- beadási határideje: 2012.03.30. 
- pályázat elérhető: www. munka.hu   vagy a www. kormany .hu    honlapokon 
 
Álláskeresők vállalkozóvá válási támogatása, önfoglalkoztatási célú, beruházással 
párosuló pályázat 
 
- három hónap regisztráltság szükséges 
- max: 2 millió Ft vissza nem térítendő támogatás 
- beadási határidő:2012.04.16. 
- pályázat elérhető: www.barko.hu honlapon 
 
A fentiekről bővebb információt kirendeltségünkön is kaphatnak az érdeklődők! 
 
Közmunka: 
 Városunk 2012.02.01-én 425 fővel megkezdte a START közfoglalkoztatásban a 
munkálatokat. A foglalkoztatás összes költsége: 428.970.940,- Ft.  
 
 
 
Komló, 2012-02-27   Tisztelettel: Götzerné Páva Mária 
               Kirendeltségvezető 

http://www.barko.hu/


Beszámoló a polgármester 2012. február 02 –március 08.  között végzett 
tevékenységéről. 

 
 A Pécsi Vízmű és az AQUAINVEST Kft. képviselőivel egyeztettem az új vízi-közmű 

törvény végrehajtása ügyében.  
 
 Többször tárgyaltam Horváth Zoltánnal a Térségi Egészségügyi Ellátásszervező 

Központ régiós vezetőjével és az egyetem képviselőivel a Komlói Kórház 
funkcióváltásáról. 

 
 Dr. Hoppa József főigazgató úrral megvizsgáltuk a középfokhoz kapcsolódó 

intézmények költségcsökkentési lehetőségeit.  
 
 Dr. Navracsics Tibor miniszter úrral és dr. Szabó Erika államtitkár asszonnyal 

egyeztettem a középfok működtetése ügyében.  
 
 A költségvetés- tervezetet több fordulóban vezetői szinten egyeztettük.  

 
 Ünnepélyes keretek között megtörtént a volt Nagy László Gimnázium földszinti 

részének Főkefe Kft. részére történő átadása. A rendezvényen részt vett Soltész 
Miklós államtitkár és Bernáth Ildikó miniszteri biztos. 

 
 Az IPA pályázattal kapcsolatban egyeztettem a belišćei partnerrel, a pályázatírókkal és 

Hoffmann Györggyel a bányászati gyűjtemény tulajdonosával.  
 
 Az „Ipari Park” cím birtoklásának változása ügyében egyeztettem az NFM 

képviselőjével.  
 
 A Solár Energy System Kft. új tulajdonosával többször tárgyaltam. Megtörtént a MAG 

Zrt. helyszíni ellenőrzése.  
 
 A szennyvíz-elvezetéssel  el nem látott területek pályázati lehetőségeivel kapcsolatban 

lakossági fórumot tartottunk.  
 
 Az UniCredit Bank Hungary Zrt.  és az  OTP Bank NyRt-vel tárgyaltunk az 

önkormányzat ez évi finanszírozásával összefüggő kérdésekről.  
 
 Levezettem a közmeghallgatást.  

 
 Vesna Pusić horvát külügyminiszter asszonnyal találkoztam a Parlamentben. 

 
 Balogh Zoltán államtitkár úrral és dr. Köpeczi-Bócz Tamás úrral a Türr István Képző 

és Kutató Intézet igazgatójával egyeztettem a szegregált lakótelepek lakhatási 
körülmények javítása című programot.  

 
 Bernáth Ildikó miniszteri biztos asszonnyal egyeztettem a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól, a január 1-jén életbe lépett változásokról.  
 
 Külföldi befektetőkkel találkoztam és tájékoztattam őket Komló és környéki 

vállalkozási lehetőségekről.  



 
 A Komló-Víz Kft. és a VG Zrt. taggyűlésén vettem részt.  

 
 Volt bányászokat fogadtam és a rokkantnyugdíjakkal kapcsolatos kérdésekről 

egyeztettünk. 
 
 Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök úrral találkoztam. 

 
 Alsómocsoládon Soltész Miklós államtitkár úrral egy rendezvényen vettem részt. 

 
 A vízi-közmű törvény végrehajtási rendelete ügyében több fordulóban egyeztettem az 

érintettekkel.  
 
 A TÁMOP komplex telep-program pályázattal kapcsolatban szóba jövő partnerekkel 

tárgyaltam. 
 
 
 
 
K o m l ó , 2012. március 5. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester  



Beszámoló az alpolgármester 2012. február 02-március 08. között végzett 
munkájáról. 

 
 

 A költségvetés-tervezetet több fordulóban egyeztettük a vezetőkkel.  
 
 Részt vettem a Civil Vezetők Fórumán. 

 
 A társasági adóváltozásokkal kapcsolatban egyeztettünk vállalkozókkal és 

sportvezetőkkel.  
 
 Munkahelyteremtéssel kapcsolatban vállalkozókkal tárgyaltam. 

 
 Helyszíni szemlét tartottam a volt Nagy László Gimnázium épületében.  

 
 TDM pályázattal kapcsolatban folytattam egyeztetést. 

 
 Komlói díjazottaknak adtam át díjakat a Pécs-Baranyai Kulturális és Iparkamara 

ünnepi közgyűlésének díjátadó ünnepségén. 
 
 Sportvezetőkkel egyeztettünk a 2012-es évről. 

 
 Részt vettem a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület éves közgyűlésén. 

 
 A Magyar Államkincstár megbízólevelét átvettem a helyszíni ellenőrzések 

lebonyolításával kapcsolatban. 
 
 A Városi Balesetmegelőzési Bizottság ülésén jelentem meg. 

 
 TÁMOP „Kitárt Karok” pályázat zárórendezvényét nyitottam meg. 

 
 A Baranya Megyei Zongoranövendékek Találkozóját köszöntöttem a résztvevőket 

megnyitottam.  
 
 
 
 
K o m l ó , 2012. március 5. 
 
 
 
       Kupás Tamás Levente 
       alpolgármester 
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