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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a bizottságokra átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról, végül az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról az alábbiak szerint terjesztem elő. 

 
I. 

Lejárt határidejű határozatok 
 
A 111/2011. (V.26.) számú határozatával Sportkoncepció készítését határozta el a képviselő-
testület, melynek határidejét 2011. december 31-ben határozat meg, majd 224/2011. (XII.15.) 
számú határozatával ezt a határidőt a 2012. évi márciusi rendes testületi ülésre módosította. A 
koncepcióval kapcsolatos előkészítő munka folyamatban van, azonban újabb határidő-
módosítás szükséges, melynek időpontját a 2012. júniusi rendes képviselő-testületi ülésben 
kérem meghatározni. 
 
A 149/2011. (VII.28.) számú határozat alapján a Pécsi Törvényszék 3.Fpk.02-11-000994/10. 
számú, a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. felszámolását elrendelő 
végzés 2012. február 15. napján jogerőre emelkedett. Az Önkormányzat társasággal szembeni 
követelésének érvényesítése érdekében a hitelezői igény bejelentésének előkészítése 
folyamatban van. 
 
A 190/2011. (X.27.) számú határozattal – a költségvetés elfogadásával párhuzamosan – 
Ifjúsági Munkaterv készítésére adott megbízást a képviselő-testület az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottságnak melynek határidejeként a februári rendes testületi ülést jelölte 
meg. A határidőt a 26/2012. (III.8.) számú határozatával a képviselő-testület a márciusi rendes 
ülésre módosította, azonban szükségessé vált ezen határidő újabb módosítása a júniusi rendes 
képviselő-testületi ülésig (hasonlóan a Sportkoncepcióhoz). 
 
A 229/2011. (XII.15.) számú határozat alapján a települési szilárd hulladék kezelésével 
(gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról 
és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításának határidejét a 
márciusi rendes testületi ülésben határozta meg a képviselő-testület. A magasabb szintű 
jogszabályok változása miatt ennek határidejét az áprilisi rendes testületi ülésre kérem 
módosítani. 
 
A 23/2012. (II.2.) számú határozat alapján a Komlói Szociális Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosítása és Kasziba Zsuzsanna határozatlan időre ügyvezetőként történő 
cégbírósági bejegyzése megtörtént (Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg.0-09-074207/48 sz. 
végzése).  
 
A 26/2012. (III.8.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 28/2012. (III.8.) számú határozat második és harmadik határozati pontja tekintetében a 
vonatkozó magasabb rendű jogszabályok módosítása folyamatban van, ezért kérem a 
végrehajtási határidők értelem szerinti módosítását. A 6. határozati pontban foglaltaknak 
megfelelően az önkormányzat meglévő működési hiteleinek megújítási, illetve átütemezési 



szándékáról a finanszírozó pénzintézeteket tájékoztattam, a 7. határozati pontban elfogadottak 
értelmében az OTP Bank Nyrt-nél kezdeményeztem a pari passu feltételek alóli felmentés 
megadását a határozatban foglaltak szerint. 
 
A 31/2012. (III.8.) számú határozat alapján a polgármesteri aláírást és jegyzői ellenjegyzést 
követően a szerződés postázása a Főkefe Kft. székhelyére megtörtént, az aláírt megállapodás 
még nem érkezett vissza. 
 
A 33/2012. (III.8.) számú határozat alapján az 1. számú melléklet szerinti alapítói határozat 
kiadása megtörtént, a cégbírósági eljárás folyamatban van. 
 
A 36/2012. (III.8.) számú határozat alapján a polgármester a fellebbezőt a testület döntéséről 
indokolással ellátott határozattal tájékoztatta. 
 
 
 

II. 
A bizottságok 2012. március 5. óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
Március 5-i ülésén elsőként Komló Város 2012. évi költségvetési rendelettervezetét, majd a 
Gyémánt Szív Nonprofit Kft. működéséhez hozzájáruló nyilatkozat megadásáról szóló 
előterjesztést, a szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítását és a 2011. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolót tárgyalta a bizottság. Az 
egyebek napirendi pont alatt a bizottság elnöke tájékoztatást adott a kórház helyzetéről, majd 
a téli rendkívüli időjárás kapcsán tett intézkedésekről hangzott el beszámoló. 
Zárt ülésen önkormányzati lakások bérbeadásáról, szociális kölcsön odaítéléséről, valamint 
szemétszállítási díjkedvezmények megállapításáról döntött a bizottság. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Március 5-én tartott ülést a bizottság, melyen a Nemzeti összetartozás jegyében állítandó 
emlékműre kiírt pályázat elbírálásáról, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapító okiratának 
módosításáról, Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és Komló Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetéről 
foglalt állást a bizottság. Tárgyaltak Hohmann Ferenc és Stemler Ákos területvásárlási 
kérelme ügyében (ez utóbbi ügyben technikai döntési is hozott a bizottság), majd a városban 
található buszmegállók állapotáról szóló beszámolót vitatták meg. Az egyebek napirendi pont 
alatt az Anna akna 3. szám alatti épületben keletkezett károkról, valamint az újtelepi támfalak 
kérdéséről egyeztettek. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
2012. március 6-i ülésén a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, valamint 
Komló Város 2012. évi költségvetési rendelettervezetéről foglalt állást a bizottság. 
 
 



Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Március 6-i ülésén a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, Komló Város 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetét, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapító 
okiratának módosítását, a volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítását, Komló 
Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) és a szociális ellátási formákról, támogatásokról és 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását tárgyalta a bizottság, valamint beszámoló 
hangzott el a 2011. évi közfoglalkoztatásról. Döntött a bizottság a köztisztviselők 2012. évi 
teljesítménykövetelményeinek megállapításáról, valamint a közvilágításhoz szükséges 
villamos energia beszerzéséről szóló ajánlattételi felhívásról. Állást foglalt a bizottság a 
tűzoltóság átadásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2012. március 22. napján tartja ülését, az elnök szóban tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-
testületet. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2011. november 15. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2011. november 13. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2012. február 6. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2012. március 19-én ülésezett a részönkormányzat, melyen a startmunka program keretében 
elvégzendő munkákról, a közmunkások feladatellátásáról, a kultúrház felújításának 
szükségességéről, a Fő u. mögötti vízelvezetés megoldásáról, a tavalyi évben megkezdett 
parkosítás folytatásáról, kutyatelep létrehozásáról, a kertészetben 11 fő foglalkoztatásáról, a 
Fő u. aszfaltozásáról, a Patak utca folytatásában készülő elkerülő útról és a június 23-án 
megrendezendő falunap várható programjáról és költségeiről tárgyaltak. Az egyebek 
napirendi pont alatt a részönkormányzat elnöke a város egészét érintő aktuális ügyekről adott 
tájékoztatást. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2011. november 18. óta nem ülésezett. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- a Komló, Kazinczy u. 15. I/4. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 



- a Komló, Kazinczy u. 3. III/4. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 12. I/3. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Anna akna 3. I/4. szám alatti komfort nélküli és a 
- a Komló, Anna akna 3. I/2. szám alatti komfort nélküli önkormányzati lakás 

bérbeadásáról, 
 
- egy fő részére 60.000.- forint összegű szociális kölcsön odaítéléséről 24 havi 

részletfizetés engedélyezésével, 
 

- 74 fő esetében szemétszállítási díjkedvezmény megállapításáról (két fő 
kérelmét a jövedelemhatár túllépése miatt elutasította). 

 
 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében  
 

- a versenyeztetési szabályzat 4. §-ában előírtak szerint a licitbizottság tagjának 
jelölte Borbás Sándort. 

 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében: 
 

- meghatározta a polgármesteri hivatal köztisztviselői tekintetében a 2012. évi 
általános célkitűzéseket, 

- megtárgyalta a „Közvilágítás felhasználású villamos energia szállítása” tárgyú 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és jóváhagyta, hogy az önkormányzat 
az alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre: 
 E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) 
 Magyar Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 
 MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 

207-209.) 
 

IV. 
Egyebek 

 
I. Tájékoztató a Komlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi közgyűléséről 
 
A Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. február 29. napján tartotta tulajdonosi közgyűlését, 
amelyen  a többségi tulajdonos Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében  meghatalmazás 
alapján vettem részt. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy közgyűlés elfogadta a 
társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A tavalyi év során a cég 28.522 eFt 
eredményt ért el, amelyet eredménytartalékba helyezett. A közgyűlés megállapította, hogy 
Folkner Károly cégvezető 2011. évre előírt prémiumfeladatait teljesítette. A közgyűlésen 
kértem, hogy a társaság a képviselő-testület 21/2011. (II.3.) sz. határozatának megfelelően 
korrigálja a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját. A közgyűlés 
jegyzőkönyvének aláírása folyamatban van, az előterjesztés 2. számú mellékletében előzetes 
jegyzőkönyv olvasható.  

 



II. Tájékoztató az integrált követeléskezelési rendszerről 
 

Jelentős problémát okoz városunkban a közszolgáltatást igénybe vevők, valamint az 
önkormányzati lakásokat bérlők által felhalmozott tartozásállomány, mert a meg nem fizetett 
közszolgáltatási díjak és lakbérhátralékok növekvő mértékű finanszírozási problémát 
jelentenek az egyes közszolgáltatóknak és a Városgondnokságnak.  

A probléma nem kizárólag komlói jelenség, az országban több önkormányzati tulajdonú 
társaság is hasonló problémákkal küzd, amelyet igyekeznek követeléskezelési rendszerben 
enyhíteni.  

 

A több dunántúli közszolgáltatóval és bérlakásállomány-kezelővel megbízási kapcsolatban 
álló  Mixton-Team Holding Zrt. Követeléskezelő és Díjbeszedő Zrt. (székhelye: 2800 
Tatabánya, Határ utca 6048/10 hrsz, képviseli: Stámusz István igazgatósági elnök) ajánlattal 
kereste meg a Fűterőmű Zrt-t, a Komló-Víz Kft.-t és a Városgondnokságot.  

A követeléskezelő cég által megjelölt referenciák közül többet megkerestünk, a partnerek 
véleménye a 3. számú mellékletben olvasható. 

A társaság sikerdíjért kezeli a követeléseket, a jutalék mértéke13 %-ban került 
meghatározásra..  A megbízás részleteiről jelenleg is folynak az egyeztetések, amelyek sikere 
esetén a Fűtőerőmű Zrt., a Komló-Víz Kft., és a Városgondnokság 2012. december 31. 
napjáig külön-külön megbízást adna a Mixton-Team Zrt-nek. Az év végéig megkötendő 
szerződések tartama elegendő időt biztosít annak felmérésére, hogy egy nem helyi 
követeléskezelő milyen hatékonyan tud fellépni a nem fizetőkkel szemben, ugyanakkor nem 
jelent hosszú távú elkötelezettséget.  

A megbízások létrejötte esetén a követeléskezelő társaság közös ügyfélszolgálati helyiség 
üzemeltetését is vállalná, így a problémás ügyfelek nem terhelnék a helyi közszolgáltatók és a 
Városgondnokság ügyfélszolgálatait. A társaság vállalná a felszólító levelek kézbesítését is. 
Aktív követeléskezelési módszerében az adósok személyes felkeresése, és részletfizetési 
megállapodások megkötése is szerepel.   

A tervezett szerződéses időszak és a sikerdíj rendszer miatt a követeléskezelő megbízási díja 
egyik esetben sem éri el a közbeszerzési határértéket.  

Mixton-Team bemutatkozó anyaga hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 
228. szobájában.  

 

 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 Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi közgyűléséről szóló tájékoztatót, 
- az integrált követeléskezelési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót. 
 



Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
 
Határidő: 2012. április 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

 

Komló, 2012. március 22. 
 
         Polics József 
         Polgármester 



 
1. sz. melléklet 

 



2. sz. 
melléklet









 



3. sz. melléklet 
Információk a Mixton-Team Holding Zrt.  

néhány üzleti partnerétől 
 
 
Pannon-Víz Zrt. (Győr) 
Információt nyújtó: Hollós Zsolt értékesítési vezető 
Szerződéskötés 2011 08 hóban 
Kedvező tapasztatok 
Elért eredmény: a tavalyi évhez képest a 30-60 napos késedelemmel rendelkező fogyasztók 
körében a kintlévőség nagysága a felére csökkent 
Szorosabb együttműködést szeretnének a GYŐR-SZOL Zrt.-vel, aki szintén partnere a 
Mixtonnak, hogy a távfűtéses lakásoknál eredményesebbek legyenek. 
20EFt feletti tartozást adnak át, 1 fizetési emlékeztető után 
A vízszolgáltatás korlátozására is kiterjed a megbízás 
Ügyfélszolgálaton helyet biztosítanak számukra 
Az adminisztráció terhe megnőtt a szolgáltatónál  
Győr területén kívül, a környező településekre is ki akarják terjeszteni az együttműködést    
 
Győrszolg. Zrt. (Győr) 
Információt nyújtó: dr. Pálfai Szilárd a társaság gazdasági vezetője 
Szolgáltatási terület: távhő, települési szilárd hulladék, szociális bérlakás kezelés 
A társaság három követeléskezelő céggel dolgozik együtt, amelyek közül a Mixton Zrt. a 
legkisebb. A gazdasági vezető meggyőződése szerint érdemes egyszerre több 
követeléskezelőt megbízni, mert a cégek eltérő hatékonysággal működnek a különböző 
követelésállományok kezelésében és a hatékonyság egymáshoz viszonyítva is jobban 
mérhető.  
A gazdasági vezető nagyon fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a követeléskezelésbe adott 
tartozásállomány meghatározása kulcsfontosságú, mert jogerős fizetési meghagyásos 
ügyekben az önálló bírósági végrehajtók sokkal nagyobb, kb. 30%-os hatékonysággal 
működnek.  A 360 napon túli kisösszegű hulladékdíj tartozások esetében nagyobb, míg a nagy 
összegű távhő tartozások esetében valamennyi követeléskezelő kisebb hatékonysággal 
működik. 
Tapasztalataik szerint a Mixton Zrt. a szociális bérlakások bérleti díj tartozásainak 
kezelésében működik a leghatékonyabban.  
A társasággal szemben kedvező tapasztalataik vannak, megbízható partnernek tartják, 
teljesítésük szerződésszerű. 
 
 
Aqua Szolgáltató Kft. (Mosómagyaróvár) 
Információt nyújtó: Leither László ügyvezető igazgató 
Kedvező tapasztatok 
Azt tapasztalják, hogy sokkal eredményesebb, mint a fizetési meghagyás kibocsátása 
A korlátozásokra nem terjed ki a megbízás 
A szigetközi településekre is ki akarják terjeszteni az együttműködést    
 
Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár) 
Információt nyújtó: távhő-szolgáltató részleg vezetője 
Nem hozta az elvárt eredményt, ezért a határozott idejű szerződés lejártát követően nem 
hosszabbították meg az együttműködést. 



A megbízó „nehéz ügyeket” adott át a követeléskezelőnek, aki a megbízó megítélése szerint 
alacsony összegű részletfizetési megállapodásokat kötött az ügyfelekkel, amelyek nem 
fedezték a tárgyhavi fűtésköltségekből eredő követeléseket.  
A követeléskezelővel történő elszámolásoknál nem voltak problémák.  
A társaság  külsős megbízottal jelenleg nem kezelteti tartozásállományát. 
 
 
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. 
Információt nyújtó: Tóth János pénzügyi irodavezető 
Kedvező tapasztatok 
60 napon túli kintlévőségekre adtak megbízást  
A vízszolgáltatás korlátozására nem terjed ki a megbízás 
 
Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 
Információt nyújtó: A társaság díjkönyvelési vezetője 
Lejárt a határozott idejű szerződés, amely újrakötésére  azért nem került sor, mert soproni 
behajtó céget bíztak meg. 
Kedvező tapasztalatok 
Készséges együttműködés, szerződésszerinti teljesítés, javuló fizetési morál főként a 
„sportból” nem fizetők körében. 
Jutalék mértéke: nincs adat 
 
 
Bakonykarszt Zrt. 
Információt nyújtó: Fazekas Csaba gazdasági igazgató 
Szerződéskötés 2011.11. hóban 
Kedvező tapasztatok 
Jelenleg két céget versenyeztetnek 2012.06.30-ig, de már most látszik, hogy a Mixton-Team 
minden tekintetben jobb a másiknál (korrektek, rugalmasak) 
30 napon túli kintlévőségekre adtak megbízást  
A vízszolgáltatás korlátozására nem terjed ki a megbízás 
 



Beszámoló a polgármester két képviselő-testületi ülés között végzett 
munkájáról 

 
- A Komlói Kórház ügyében egyeztetést folytattam államtitkár úrral, 

helyettes államtitkár úrral, Horváth Zoltánnal, a Térségi Egészségügyi 
Ellátásszervező Központ régiós vezetőjével, és az egyetem képviselőjével. 

 
- Megyei védelmi bizottsági ülésen vettem részt.  

 
- Fogadtam az Országos Polgári Védelem parancsnokát, dr. Túrós Andrást. 

 
- Dr. Udvardy György Megyés Püspökkel találkoztam, aki megtekintette az 

egyházi fenntartásba szóba jövő iskolákat.  
 

- Több városi rendezvényen vettem részt. 
 

- Winkler Tamás úrral, a DRV vezérigazgatójával folytattam megbeszélést, 
a Vízi-közmű törvény végrehajtása ügyében. 

 
- Dr. Szabó Erika államtitkár asszonnyal egyeztettem a középfokú oktatási 

intézmények társulásban történő működtetéséről szóló együttműködési 
megállapodást.  

 
- Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterrel tárgyaltam a 

stabilitási törvény önkormányzatunkat érintő ellentmondásairól. 
 

- Hulladékhasznosítással kapcsolatos kérdésekről egyeztettem Mohács és 
Szekszárd polgármestereivel. 

 
- Részt vettem a Március 15-i városi ünnepségen és a honvédpróbán díjakat 

adtam át. 
 

- A komplex teleppályázattal kapcsolatban több fordulóban tárgyaltam a 
szóba jövő konzorciumi partnerekkel.  

 
- A Kodály Zoltán Általános Iskola tantestületi ülésein vettem részt.  

 
- A Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Tanács ülésén 

képviseltem a komlói térséget. 
 

- Találkoztam a Solár Energy System Kft. tulajdonosával, dr. Bernhardt 
Imrével és aktuális beruházási és foglalkoztatási kérdésekről tárgyaltunk. 

 



- A komposzttelep ünnepélyes bemutatóján vettem részt. 
 

- Megtörtént a volt Nagy László Gimnázium első emeletének műszaki 
átadás-átvétele. A létesítményt a Kézmű Kft. részére átadtuk és ezen a 
héten megkezdődik a termelés.  

 
- Az Arbasüt Kft. tulajdonosával Septe Józseffel tárgyaltam a kenyérgyár 

működésével kapcsolatos kérdésekről. 
 

- A vízi-közmű törvény végrehajtási rendeleteinek előkészítő bizottsági 
ülésein vettem részt.  

 
K o m l ó , 2012. március 24. 
 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 



Beszámoló az alpolgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 
 

- Képviselői munkámmal kapcsolatosan többször vettem részt területbejáráson. 

- Vállalkozókkal egyezettem a munkahely teremtési rendelettel kapcsolatban. 

- Részt vettem a március 15-i ünnepi eseményeken. 

- A Komlóért Egyesület „Év Embere” díj átadásán jelentem meg. 

- Helyi vállalkozókkal egyeztettem a társasági adó sporttámogatási lehetőségeiről. 

- A Kézmű Nonprofit Kft. átadásán vettem részt a volt Nagy László Gimnáziumban. 

- Egyeztetéseket folytattam az ökölvívó szakosztály jövőjéről. 

- Többször egyeztettünk Sportvezetőkkel aktuális kérdésekről. 

- Szekszárdon részt vettem a Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási  

Tanács ülésen. 

- A E-ON képviselőivel tárgyaltunk közös projektekről. 

 

Komló, 2012. március 28. 

 

 

 

          Kupás Tamás Levente 

                  alpolgármester 



 
 
Komló Város Önkormányzat    
Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 
 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének teljes 
illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott 
álláskeresők száma 6271 fő, aránya 23,7%.  
 
Sajnos a legfrissebb, márciusi záró adatok jelenleg még nem állnak rendelkezésre. 

  2011. 
december   2012. január 2012. február 

 
Komló város 2241 20,80% 2557 24,20% 2559 24,20% 

Teljes illetékességi 
területünk 5356 19,90% 6344 24,00% 6271 23,70% 

 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2559 fő (+2 fő az előző hónaphoz képest), aránya 24,2% 
• Tartósan regisztrált: 550 fő (-20 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 491 fő (+43 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 13 fő 
• BPJ/FHT: 1072 fő (-12 fő) 

 
Komló város jelenlegi mutatói mindenképpen magyarázatra szorulnak. A februárban 225 fő 
lett felvéve a Start közfoglalkoztatási programba, és mégsem csökkentek mutatóink. 
Ennek oka, hogy a beáramlás szinte teljesen megegyezik a kiáramlással. A belépők száma 
405 fő a kilépők száma 403 fő.  
A kilépők között a már említett Start közfoglalkoztatásba, az Országos közfoglalkoztatási 
programba ( Mecsekerdő) , a TÁMOP1.1.2. programba , és a Jabil Circuit Kft-hez 
elhelyezkedettek szerepelnek. 
A belépők összetétele, továbbra is az Elcoteq –től elbocsájtott dolgozókból, továbbá a 
rehabilitáltak folyamatos felülvizsgálata során azon ügyfelekből áll, akik a korábbi ellátásukat 
„elveszítve” a regisztrációba beléptek. Pályakezdőkből akik azért kérik a regisztrációjukat, 
hogy hatósági bizonyítványt kérve az egészségügyi ellátásra való jogosultságuk biztosítása 
miatt az önkormányzathoz fordulhassanak. Megnövekedett azon ügyfelek száma is, akik csak 
azért kérték a regisztrációjukat, hogy az általunk szervezett képzésekre jelentkezhessenek. 
 
Munkaerőpiac: 
Nagyobb létszámú munkaerőigényt nyújtott be a FŐKEFE Kft Bp 60 főre. A KÉZMŰ Kft 
részére továbbra is toborozzuk a varró és betanított dolgozókat. A KÉZMŰ Kft részére 04.05-
én tartjuk a következő jelentkezést és kiválasztást. 
 
Komló, 2012. 03. 24. 
 
 
 
Tisztelettel: 

Götzerné Páva Mária 
Kirendeltségvezető 
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