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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 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/2011. (IX.29.) számú határozatával 
ítélte oda Bogár Bernadett kérelmező részére az összesen 500.000 Ft lakáscélú támogatást. 
 
Többszöri egyeztetés ellenére sem sikerült a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-vel megoldást 
találni a lakáscélú támogatás pénzintézet általi átvételéről olyan módon, hogy az ügyfél ne 
férjen hozzá a kerethez, amelyet kizárólag a havi rendszeres törlesztéshez lehetne felhasználni 
a pénzintézet közreműködésével. Végül azzal zárta le az ügyet a Fundamenta Lakáskassza 
Zrt., hogy nem adta meg hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzéshez sem. Így végrehajthatóság 
hiányában szükséges visszavonni fenti határozatot, amely a határozati javaslatba került 
beépítésre. 
 
A 11/2012. (II.2.) számú határozat alapján a Kalafarm Kft. támogatási szerződése és az 
adásvételi szerződés megkötése megtörtént. A vételárat a vevő megfizetette a tulajdonjog 
változás a földhivatali nyilvántartásban átvezetésre került. A vevőnek 2013. december 31. 
napjáig kell megépíttetnie az üzemet. 
 
A 27/2012. (III.8.) számú határozat alapján a pályázatra meghívott szobrászművészek 
egyenkénti 200.000 Ft összegű tervezési (részvételi) díjának kifizetése megtörtént. 
 
A 28/2012. (III.8.) számú határozatban elírás történt, az ÖNHIKI pályázat beadási határideje 
nem április 15., hanem április 30. A polgármester a képviselő-testület felhatalmazása alapján 
a pályázat benyújtásához szükséges formahatározatot a képviselő-testület nevében és helyett 
kiadta, az az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra került. A címzetes főjegyző a 
költségvetési döntések és kötelezettségvállalások megalapozásához szükséges önkormányzati 
és a polgármesteri hivatali likviditási tervet elkészítette. 
 
A 32/2012. (III.8.) számú határozat alapján a Gyémánt Szív Nonprofit Kft. működéséhez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került. 
 
A 37/2012. (III.29.) számú határozat alapján a módosított támogatási szerződés a 
polgármesteri aláírást követően postázásra került a Solar Energy Systems Kft. székhelyére. 
Az előterjesztés készítésének időpontjáig az aláírt szerződések nem érkeztek vissza. 
 
A 38/2012. (III.29.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 39/2012. (III.29.) számú határozat alapján a polgármester a TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú 
Komplex telep-program „Esély a kibontakozásra” című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 
megállapodást a konzorciumi partnerekkel aláírta. 
 



A 40/2012. (III.29.) számú határozat alapján a Városgondnokság kezelésében álló Komló 
belterületi 2322 hrsz-ú, „kivett középiskola és udvar” megnevezésű, természetben Komló, 
Gorkij u. 2. szám alatti ingatlan intézményi vagyoni körből való kivonása megtörtént. 
 
A 46/2012. (III.29.) számú határozat alapján a támogatási megállapodások a képviselő-
testület üléséig valamennyi társadalmi szervezettel aláírásra kerülnek. 
 
A 47/2012. (III.29.) számú határozat alapján a képviselő-testület döntése megküldésre került 
a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Munkaszervezetének vezetője részére. A társulási 
megállapodás akkor kerül aláírásra, ha a megállapodást minden részes település jóváhagyta. 
 
A 48/2012. (III.29.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Magyar Államkincstár 
Baranya Megyei Igazgatósága felé bejelentette. 
 
A 49/2012. (III.29.) számú határozat alapján az érintett önkormányzati intézmények 
közbeszerzési szabályzata elkészült.  
 
A 50/2012. (III.29.) számú határozat alapján a Pécsi Vízmű Zrt. és az Aquainvest Zrt. 
üzletrészeinek Komló-Víz Kft. általi felvásárlása ügyében Mester Zoltán ügyvezető felvette a 
kapcsolatot mindkét cég képviselőjével, a tárgyalások folyamatban vannak. 
 
 
 

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

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
Március 27-én tartotta ülését a bizottság, melyen állást foglalt a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló rendelet módosításáról, majd zárt ülésen szemétszállítási díjtámogatások 
odaítéléséről döntött. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Március 28-án tartott ülésén a bizottság Stemler Ákos területvásárlási kérelméről döntött, 
majd állást foglalt a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, a Solar Energy 
Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása, valamint a volt Nagy László Gimnázium 
épületének hasznosítása (az ingatlan vagyonkezelésbe adása) kérdésében. Döntés született a 
2012. évi vízkár elhárítási keret, valamint a 2012. évi út-híd fenntartási keret felosztásáról. 
Tárgyalta a bizottság a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Kossuth Lajos u. 
103. sz. alatti irodáinak nyílászáró cseréje és fűtésrendszer korszerűsítése című előterjesztést, 
majd a Városgondnokság tájékoztatta a bizottságot a városban található buszmegállók 
felújítási költségeiről. Az Egyebek napirendi pont alatt a Volánnal kapcsolatos problémákat 
tártak fel a bizottság tagjai. 
 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
Március 27-én tartott ülésén a bizottság tárgyalta az önkormányzati társulások beszámolói, a 
közoktatási intézmények átszervezése, a 2012/2013. tanév előkészítése, a KÖOK 
Szakközépiskola tagintézményeiben létszámleépítés, valamint a nem költségvetési szervek 



2012. évi támogatása című előterjesztéseket. Állást foglaltak a PANNON Szakképzés 
Szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítása, képviselet biztosítása, valamint 
az alapító okiratok módosításának kérdésében. Az egyebek napirendi pont keretében Jégl 
Zoltán a KBSK és a Sport 2000. Kft. tevékenységéről kért beszámolót. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Március 27-i rendes ülésén a Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása, a 
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítása, valamint 
képviselet biztosítása, a TÁMOP-5.3.6-11/1 komplex telep-program „Esély a kibontakozásra” 
pályázat benyújtása és a közoktatási intézmények átszervezése szerepelt napirenden. Állást 
foglalt a bizottság a volt Nagy László Gimnázium épületének hasznosítása (az ingatlan 
vagyonkezelésbe adása), a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása, 
valamint a közbeszerzési szabályzat módosítása kérdésében. Döntött a bizottság az 
önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről, valamint a „Közvilágítás felhasználású 
villamos energia szállítása” tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, majd az intézményi 
kötelezettségek értékéről szóló beszámolót fogadták el. Elfogadásra javasolta a bizottság a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Kossuth Lajos u. 103. sz. alatti irodáinak 
nyílászáró cseréje és fűtésrendszer korszerűsítése című előterjesztést. 
Rendkívüli ülést tartott április 20-án a bizottság, melyen a mobil flottához történő csatlakozás 
Keret-megállapodásáról, a meglévő működési hitelek kiváltásához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások ajánlattételi felhívásainak jóváhagyásáról, valamint a DDOP-5.1.5/B-11 „Helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű projekt 
megvalósításáról született döntés. 
 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2012. március 22-i ülésén a településrészi önkormányzat tudomásul vette Mátyás János 
részönkormányzati tagságáról történő lemondását és helyére Tóth Árpád 7300 Komló, 
Sikondai út 1. szám alatti lakos megválasztását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, aki 
régi sikondai lakosként szívesen részt venne a részönkormányzat munkájában. Hozzájárulását 
adta a részönkormányzat az Erdei út feletti terület értékesítéséhez, majd a 2012. évi 
feladatokról illetve az azok végrehajtásához szükséges költségvetési keret felosztásáról 
tárgyaltak. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2011. november 15. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2012. április 11-én tartott ülésén a részönkormányzat elsőként a 2012. évi költségvetését 
fogadta el, majd döntöttek arról, hogy minden évben kiadnak egy elismerő oklevelet olyan 
személyeknek, vagy cégeknek, akik/amelyek az adott évben a legtöbbet tettek a 
településrészekért. Ebben az évben a KŐ-KA Kft. részére ítélték oda az elismerést, melynek 
átadására a nyár végén, vagy az ősz elején tartandó képviselő-testületi ülésen kívánnak sort 
keríteni. Az egyebek napirendi pont keretében Mátyás János tájékoztatta a részönkormányzat 
tagjait, hogy a Gyöngyvirág és a Fenyő utca csatlakozásánál lévő illegális hulladéklerakó 
megszűntetésében tett intézkedéseket (sorompó felszerelése), a Gesztenyési út 19. lakóházzal 
szemközti területen építési törmelék, illetve egyéb hulladék került elhelyezésre, ezzel 
kapcsolatban a közterület-felügyelők segítségét kéri. Mátyás János tájékoztatta a 
részönkormányzat tagjait, hogy a – korábbi képviselő-testületi döntés értelmében – VG. Zrt-
vel tárgyalások folynak egy útalap létrehozásáról, illetve kisebb hulladékszállító gépjármű 



beállításáról. Ezzel kapcsolatban a gazdasági, településfejlesztési bizottság helyszíni bejárást 
tart. Szintén az egyebek napirendi pont alatt döntöttek a „Zobák-puszta party” 
megrendezéséről, illetve arra forrás biztosításáról. Felkérték Ágotai Zoltánt a rendezvény 
megszervezésére. A részönkormányzat elnöke tájékoztatta a tagokat a legutóbbi képviselő-
testületi ülésen a részönkormányzati ülések gyakoriságával kapcsolatban elhangzott 
felvetésről, ennek kapcsán döntöttek arról, hogy a továbbiakban is – az eddigi sikeres 
gyakorlatnak megfelelően – szükség szerint üléseznek. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2012. március 27-i ülésén a részönkormányzat tagjai a városrész önálló címerének 
megalkotását kezdeményezték azzal, hogy annak megjelenési formájáról a következő ülésen 
születik döntés. Tájékoztató hangzott el a körtvélyesi óvoda gondnoki lakásáról, majd a 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság elé kerülő, az út-híd fenntartási keret felhasználásáról 
szóló előterjesztésről. A városrész közterületein található padok javításának és pótlásának 
kérdéséről, a közfoglalkoztatás állásáról, valamint a Start munkaprogramról hangzott el 
beszámoló. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2012. március 19. óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2012. május 2-i ülésén a részönkormányzat elnökének pénzügyi beszámolóját fogadták el, 
majd a folyamatban lévő pályázatokról, a közmunkaprogramról, valamint a tervezett 
programokról egyeztettek. Az egyebek napirendi pont keretében többek között a buszmegálló 
menetrendjének pótlása, fa üdvözlőtábla, padok, asztalok elhelyezése, valamint a 
Mecsekjánosi elágazónál a Kisbattyánt jelző tábla pótlása merült fel. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- ötvenhét fő esetében szemétszállítási díjtámogatás odaítéléséről, két fő kérelmét – 
jövedelemtúllépés miatt – elutasította. 

 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében döntött: 
 

- az önkormányzati tulajdonú komlói 0188/1 hrsz-ú, 3 ha (9070 m2) nagyságú, legelő 
művelési ágú ingatlan liciteljárás útján történő értékesítéséről azzal, hogy a licit 
nyertesének meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját (25.000.- Ft.) is. Az 
ingatlan kikiáltási árát 1.562.800.- Ft. (ÁFA mentes) összegben határozta meg. 

- az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott vízkár-elhárítási, valamint 
út-híd fenntartási keret felosztásáról. 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében: 
 

- döntött az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról, 
- a „Közvilágítás felhasználású villamos energia szállítása” tárgyú beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánította és az E.ON energiaszolgáltató Kft.-t (1051 Budapest, 
Széchenyi István tér 7-8.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 



- Az önkormányzati mobil telefon-flottához történő csatlakozáshoz szükséges keret-
megállapodás tartalmáról, illetve annak elfogadásáról döntött, 

- a 932.773 eFt fennálló működési hitelállomány kiváltásához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások ajánlattételi felhívásai tervezetének elfogadásáról döntött, 

- a DDOP-5.1.5/B-11 „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló 
város területén” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására 
vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta. Elfogadta továbbá a 
bizottság, hogy az önkormányzat az alábbi közbeszerzési szakembereket kérje fel 
ajánlattételre: 

a) MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.) 
b) Agroverde KFt. (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70.) 
c) PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházásszervező 

Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Teréz u. 11-1.) 
 

IV. 
Egyebek 

I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Társulás 2012. március 29-i üléséről készült 
jegyzőkönyv. 

 
II.  Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. április 27-én tartott ülésének 
jegyzőkönyvét tartalmazza az előterjesztés 3. sz. melléklete. 
 
III. A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
 

Az előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a 2012. március havi munkaerő-piaci 
helyzetről. 
 
IV. Tájékoztató a közfoglalkoztatásról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „Közfoglalkoztatásról tájékoztatás és együttműködési megállapodások” című előterjesztés 
megtárgyalását követően a képviselő-testület az 5/2011. (II.3.) sz. határozatával az alábbiakról 
döntött: a képviselő-testület a foglalkoztatókkal kötendő együttműködési megállapodás 
tartalmát megismerte, jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásokat 
az érintett szervezetekkel kösse meg. A polgármester a megállapodásokat a 
közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatókkal 2011. 02. 09. napján megkötötte. A 
jogszabályi környezet és a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok megváltozása miatt 
Komló Város Önkormányzat és a közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatók között 2011. 
02. 09. napján kötött együttműködési megállapodások hatálya 2012. 01. 01. napjával 
megszűnt. A közfoglalkoztatás rendszere 2012. 01. 01. napjától jelentős átalakuláson ment 
keresztül, kiemelt szerepet kapott a Startmunka program. A jelenleg hatályos jogszabályi 
keretek között a közfoglalkoztatás megvalósítása és finanszírozása nem ezen együttműködési 



megállapodások alapján zajlik. A megállapodások hatályának megszűnéséről a polgármester a 
foglalkoztatókat tájékoztatta, és kérte ennek tudomásulvételét. 
 

 

 

 

 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 a 185/2011. (IX.29.) Kt. sz. határozatát visszavonja. 

A képviselő-testület Mátyás János sikondai részönkormányzati tagságáról történő lemondását 
elfogadja, helyére Tóth Árpád 7300 Komló, Sikondai út 1. szám alatti lakost megválasztja. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási jegyzőkönyvében 
foglaltakat, 

- a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási jegyzőkönyvében 
foglaltakat, 

- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 
tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 

- a közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

 

 

Komló, 2012. április 26. 
         Polics József 
         Polgármester 



 
1. sz. melléklet 

 



2. 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 2012. március 29-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.) Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2011. évi beszámolója 
   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
   Meghívott: Horváth Lászlóné 

 
2.) Egy Hajóban Alapítvány 2011. évi beszámolója 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
Meghívott: Cserpes Zsuzsanna 

 
3.) Mozgókönyvtári szolgáltatás 2011. évi beszámolója 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
Meghívott: Benked Anett 
  Dr. Szabolcsiné Oroszi Hajnalka 

 
4.) Családok Átmeneti Otthona 2011. évi beszámolója 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
Meghívott: Seres Józsefné 

 
5.) Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi beszámolója 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
Meghívott: Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 

 
6.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi beszámolója 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
Meghívott: Elmontné Popán Ildikó intézményvezető 

 



7.) Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi 2011. évi beszámolója 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
Meghívott: Szabó Gabriella intézményvezető 
 

8.) Alapító okiratok módosítása 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
 

9.) Társulás által fenntartott szociális intézmények létszámbővítési kérelme 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 
 

10.) Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatokkal kötendő megállapodás elfogadása 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
Meghívott:  Kiss Sándor 
 
 

11.) Szilvási Bölcsőde térítési díjak megállapítása 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 

12.) Gyémánt Szív Nkft. kérelme 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 

13.) Létszámcsökkentési pályázat benyújtása 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 

 14.) 2011. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 
   Előadó:  Polics József Elnök 
       Kiss Béláné GESZ vezető 

 
15.) Egyebek 

 
 
Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által fenntartott intézmények vezetőit, 
valamint a meghívott szervezetek képviselőit. 
 
Az ülést 10 óra 05 perckor megnyitom. 
 
A jelenléti ív alapján határozatképesek vagyunk. A jegyzőkönyv hangszalagon kerül 
rögzítésre. 
A meghívót mindenki megkapta, a napirendi pontok ismertek. Javaslom a napirendi pontok 
közé felvenni egy pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, valamint a 2012. évi 
közbeszerzési tervet. Megkérdezném van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, 
kérem kézfelemeléssel szavazzanak. 



 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. napirendi pont: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2011. évi beszámolója 
Polics József: Az Egyesülettel 2007. óta van szerződésünk, most elkészítették a 2011. évre 
szóló beszámolójukat. Kérdezem Szeberényi Györgyöt, hogy kíván-e az előterjesztéshez 
hozzászólni. 
Szeberényi György: Annyi lenne, amelyet bizottsági ülésen is elmondtam, hogy köszönjük 
az eddigi támogatásukat, és bízunk abban, hogy a jövőben is együtt tudunk működni, bízunk 
az Önök támogatásában.   
Polics József: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez? Az előterjesztést a 
Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottság 
véleményéről. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza:  
 
10/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság 
valamint az Elnökség véleményének figyelembe vételével megtárgyalta az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 2011. évről szóló beszámolóját és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete beszámolóját 

elfogadja. 
 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 
 

 
 
2. napirendi pont: Egy Hajóban Alapítvány 2011. évi beszámolója 
Polics József: A jogsegély szolgáltatást biztosító alapítvány is elkészítette beszámolóját. 
Kérdezem az Alapítvány képviselőjét, Schmidt Kittit, hogy van-e kiegészítenivalója az 
előterjesztéshez. 
Schmidt Kitti: Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az ügyfélfogadási rend, valamint a 
tárgyalások helye fog változni. Az üzemanyag árak emelkedése miatt is megpróbáljuk a 
legtöbb ügyet Pécsett intézni. 
Polics József: Van-e az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás? Az előterjesztést a Pénzügyi és 
a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottság véleményéről. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 



Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
11/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Humánszolgáltató, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Elnökség véleményének figyelembe 
vételével megtárgyalta az Egy Hajóban Alapítvány 2011. évről szóló beszámolóját és a 
következő határozatot hozza: 
 
2. Az Egy Hajóban Alapítvány beszámolóját elfogadja. 

 
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
3. napirendi pont: Mozgókönyvtári szolgáltatás 2011. évi beszámolója 
Polics József: Köszöntöm Benked Anettet, a könyvtár képviselőjét. A megállapodás alapján 
minden évben el kell számolni a mozgókönyvtári szolgálat biztosításáról. A beszámoló az 
előterjesztés mellékletét képezi. Kérdezem Benked Anettet, hogy van-e kiegészítenivalója az 
előterjesztéshez. 
Benked Anett: Bizonyára tudják, hogy idén kevesebb a normatíva, amely 100.000.- Ft 
mínuszt jelent településenként. Ez sajnos meg fog nyilvánulni a dokumentumok vásárlásánál, 
mert kevesebbet tudunk majd venni. Rendezvényeket ugyanúgy szeretnék szervezni, mint a 
tavalyi évben.  
Polics József: Köszönöm. Kérdés, vélemény, hozzászólás? Az előterjesztést a 
Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottságok 
véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
12/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Csorba Győző Megyei Könyvtár 
beszámolóját megtárgyalta – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Társulás Tanácsa a Csorba Győző Megyei Könyvtár 2011. évi mozgókönyvtári 
szolgálat biztosításáról szóló beszámolóját elfogadja. 



2.) Kéri a Társulás Tanácsa a szolgáltatásban részt vevő települési polgármestereket, hogy 
kísérjék figyelemmel a szolgáltatás költségvetési törvényben előírt feltételeinek 
teljesítését. 

Határidő:   azonnal 
Felelős:  Polics József Elnök 
   Varga Zsolt irodavezető 
   települési polgármesterek 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
4. napirendi pont: Családok Átmeneti Otthona beszámolója 
Polics József: A Családok Átmeneti Otthona képviselője, Benácsné Rátz Éva elkészítette 
tevékenységükről a beszámolót, kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni azt. 
Benácsné Rátz Éva: Igen. Csak annyit szeretnék mondani, hogy amit a beszámolóban is 
írtam, az elmúlt évben beadtunk egy pályázatot, de sajnos forráshiány miatt nem voltunk 
sikeresek, viszont a probléma jelen van. Szeretnénk, ha egy szociális bérlakásra kaphatnánk 
bérlő kijelölési jogot. A probléma mindig az, hogy a családok nem tudnak hova kerülni az 
intézményünkből. Előfordul, hogy visszakerül a régi helyére és ezután ismét bekerül az 
intézményünkbe. Nagyon örülünk a közmunkaprogramnak, mert nagyon sok lakónk dolgozik.  
Polics József: Én köszönöm azt az áldozatos munkát, amit végeznek. Az javaslom, hogy a 
szociális bérlakás ügyében üljünk le és beszéljünk róla, felénk még ez az igény nem 
jelentkezett, mindent meg tudunk oldani, ha akarunk. Van-e kérdés? Az előterjesztést a 
Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottságok 
véleményéről. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
13/2012. (III. 29.) 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 Családok Átmeneti Otthona 2011. évről szóló beszámolóját és a 
következő határozatot hozza: 
 
3. A Családok Átmeneti Otthona beszámolóját elfogadja. 

 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 



 
Polics József s.k. 
Elnök 
 

 
5. napirendi pont: Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi beszámolója 
Polics József: Kérdezem a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatosan van-e kiegészítése. 
Kasziba Zsuzsanna: Nincs, bizottsági ülésen mindent elmondtam.  
Polics József: Kérdés, vélemény az előterjesztéshez? Az előterjesztést a Pénzügyi és a 
Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottságok véleményéről. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
14/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi 
beszámolóját megvitatta – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének 
figyelembe vételével – és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadta. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy saját 
képviselő-testületeikkel tárgyalják meg a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, és az erről szóló kivonatot a Kistérségi Iroda 
részére küldjék meg. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   tagönkormányzatok polgármesterei 

 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
6. napirendi pont: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi beszámolója 
Elmontné Popán Ildikó: Kérdezem, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kiegészítése. 
Elmontné Popán Ildikó: Nincs kiegészíteni valóm.  
Polics József: Kérdés, vélemény az elhangzottakhoz? Az előterjesztést a Pénzügyi és a 
Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottságok véleményéről. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
 
 



Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
15/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2011. évi beszámolóját megvitatta – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – és az alábbi határozatot hozza: 

3.) A Társulás Tanácsa a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

4.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy saját 
képviselő-testületeikkel tárgyalják meg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és az erről szóló kivonatot a Kistérségi 
Iroda részére küldjék meg. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   tagönkormányzatok polgármesterei 

 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
7. napirendi pont: Szilvási Bölcsőde 2011. évi beszámolója és Szakmai Programja 
Polics József: Az intézmény vezetője elkészítette beszámolóját, kérdezem Szabó Gabriellát, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítése. 
Szabó Gabriella: Nincs kiegészíteni valóm.  
Polics József: Kérdés, vélemény, hozzászólás az előterjesztéshez? Az előterjesztést a 
Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottságok 
véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
16/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a Szilvási Bölcsőde 2011. évi beszámolóját 
megvitatta – a Humánszolgáltató, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe 
vételével – és az alábbi határozatot hozza: 
 

5.) A Társulás Tanácsa a Szilvási Bölcsőde 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadta. 

6.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Szilvási Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, valamint Szakmai Programját. 

7.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy saját 
képviselő-testületeikkel tárgyalják meg a Szilvási Bölcsőde 2011. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, és az erről szóló kivonatot a Kistérségi Iroda részére küldjék meg. 

 



Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   tagönkormányzatok polgármesterei 

 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 
 

8. napirendi pont: Alapító okiratok módosítása 
Polics József: A szakfeladat rend 2012. évi módosítását a szakfeladat rendről és az 
államháztartási szakágazat rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet tartalmazza. 
Ennek megfelelően szükségessé vált a Társulás intézményei alapító okiratának 
felülvizsgálata. Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás? Az előterjesztést a Humánszolgáltató 
és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököket a bizottság véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
17/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság 
véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta az alapító okiratok módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza. 
                      

1.) A Társulás Tanácsa a mellékletek szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratokat jóváhagyja. 

2.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
törzskönyvi bejegyzésében a szakfeladatok változását elfogadja. 
Törlés: 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 
Új:         841112   Önkormányzati jogalkotás 

2.)  A Társulás Tanácsa utasítja a munkaszervezet vezetőjét, hogy az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratokat a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 2012. 
április 02.-ig küldje meg.  
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   Varga Zsolt irodavezető 

K o m l ó, 2012. március 29.  
 

Polics József 
Elnök 

9. napirendi pont: Társulás által fenntartott intézmények létszámbővítése 
Polics József: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében Magyarszéken - a korábbi 
ellenőrzések és végzések alapján - szükséges a szakfeladatok szétválasztása érdekében 1 fő 
szociális alapképesítéssel rendelkező szakember alkalmazása. 
A Szociális Szolgáltató Központ esetében pedig Liget Község házi segítségnyújtás 
szolgáltatás beindítását kérvényezi. Ligeten 1 fő 8 órás szociális gondozó 2012. április 1-től 
történő alkalmazásával oldható meg az igényeknek megfelelően a feladat. A feladat 



ellátásához szükséges normatívát a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
2012. július hónapban igényelheti meg. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököt a bizottság véleményéről. 
Pecze Gábor: Támogatjuk. 
Pető Gábor: Támogatjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
18/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megtárgyalta és elfogadta a Társulás 
által fenntartott intézmények létszámbővítéséről szóló előterjesztést az alábbiak szerint: 

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál a létszámbővítést 2012. április 1-i hatállyal jóváhagyja, és az 
engedélyezett álláshelyek számát 1 fővel, összességében 27 főről 28 főre növeli azzal, 
hogy Magyarszék, Mecsekpölöske és Liget Községek Önkormányzatai a szolgáltatás 
nyújtásához szükséges pénzügyi fedezetet teljes egészében a normatíva lehívásáig 
havonta biztosítja.  A normatíva ismeretében a működési hozzájárulás korrigálásra 
kerül.  
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetését a 
fentieknek megfelelően módosítani kell. 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
házi segítség nyújtás szolgáltatás elindítását 2012. április 1-i hatállyal Liget községben 
1 fő szociális gondozó alkalmazásával jóváhagyja azzal, hogy Liget Község 
Önkormányzata a szolgáltatás nyújtásához szükséges pénzügyi fedezetet teljes 
egészében a normatíva lehívásáig havonta biztosítja.  A normatíva ismeretében a 
működési hozzájárulás korrigálásra kerül.  

3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás engedélyezi a Szociális 
Szolgáltató Központ álláshelyei számának összességében 1 fővel történő növelését 42 
főről 43 főre.  

      A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetését a 
fentieknek megfelelően módosítani kell. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
             Polgármesterek 
              Intézményvezetők  

 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 

10. napirendi pont: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatokkal kötendő megállapodás 
elfogadása 
Polics József: A 2012. évre szóló megállapodás az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
olvasható. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás jogosult kiegészítő 
normatív támogatás igénybevételére e jogcímen, amennyiben feladat-ellátási szerződést köt a 
szolgáltatóval. A Szakmai Szolgáltatások Központja vállalta, hogy a kiegészítő normatív 
támogatás összegéből a pályaválasztási tanácsadást biztosítja. Kérdezem az intézmény 
képviselőjét, Kiss Sándort, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 



Kiss Sándor: Tavaly óta vagyok én felelős a szolgáltatásért. Úgy gondoljuk, hogy szükséges 
a szülők nagyobb arányú bevonása, ezt szeretnénk elérni.  
Polics József: Köszönöm. Kérdés, vélemény az előterjesztéshez? Az előterjesztést a 
Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököt a bizottság 
véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
19/2012. (III. 29.) 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 
Központjával kötendő megállapodás tervezetet és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Társulás Tanácsa elfogadja a megállapodás tervezetet és felhatalmazza az Elnököt, 
hogy a pályaválasztási tanácsadás feladat-ellátással kapcsolatos szerződést aláírja. 

2. A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy az aláírt szerződés 
másolati példányát a közoktatási intézményt (általános iskolát) fenntartó 
önkormányzatok és az általános iskolák részére küldje meg. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
11. napirendi pont: Bölcsőde térítési díjak megállapítása 
Polics József: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. 
törvény 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó évente kétszer állapíthatja 
meg. A törvény az idei évtől már nem ad lehetőséget arra, hogy a térítési díj a korábban 
térítési díjként megállapítható élelmezési nyersanyagköltség mellett a nyersanyagköltség 
legfeljebb 50%-át kitevő rezsiköltség összegeként kerüljön meghatározásra. Viszont 
lehetőséget ad a jogszabály gondozási díj megállapítására. A számítások szerint a gondozási 
díj maximális összege 1.301,- Ft lehetne. E helyett javaslom a gondozási díjat 100,- Ft 
összegben megállapítani. Az étkezési díjjal együtt így bruttó 520,- Ft lesz a térítési díj április 
01-től. Eddig 503,- Ft volt a térítési díj, így ez 17,- Ft emelkedésnek felel meg.  
Az időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik össze: a speciális 
szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 200.- Ft, 
ezt egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, bölcsődei étkezési térítési 
díja. 
Kissné Valit kérdezem az előterjesztésről. 
Kiss Béláné: Az előterjesztés gyakorlatilag arról szól, hogy nem emelünk térítési díjat ebben 
az évben, ellentétben sok önkormányzattal, hiszen a sajtóban azért lehetett erről hallani. 



Annyi módosítás található az előterjesztésben, hogy szét kellett választani az eddigi térítési 
díjat és a rezsi költséget. A rezsiköltségként számolt összeg alakult át gondozási díjjá és 
kerekítési különbözetként jelent meg 15 forint a tavalyi évhez kapcsolódóan. Ez 
összességében a szülőknek 300-400 forintos többletet jelenthet havonta akkor, ha a 
gyermekük egész hónapban jár bölcsődébe.  
Polics József: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Az előterjesztést a 
Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottságok 
véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
20/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa - az elnök előterjesztésében, 
a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével - 
megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 
intézményi térítési díjaival kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

A 2012. április 1-től érvényes gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról 
 

1. 1 ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 
 

4.340,- Ft/fő/nap 
 
 

2. Bölcsőde számított intézményi térítési díj:  
 
1.721,- Ft/fő/nap 
 
 

3. Nyersanyagnorma: 
 
331,- Ft + ÁFA 

 
 

4. Bölcsőde étkezési térítési díj 
 

a.  Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (100 %-ot térítő)       331,-  Ft + ÁFA/adag 
b.  Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: (50 %-ot  térítő)        166,-  Ft + ÁFA/adag 
c.  Felnőtt ebéd :                                                               284,-  Ft + ÁFA/adag 
 
 

5. A gondozásra számított intézményi térítési díj: 
 
1.301,- Ft/fő/nap 

 
 



6. A Társulás Tanácsa a bölcsőde gondozási díját a számított gondozási díjnál 
alacsonyabb összegben állapítja meg: 
 
100,- Ft/fő/nap 

 
 

7. Az időszakos gyermekfelügyelet napi térítési díja két részből tevődik össze: a speciális 
szolgáltatás óradíja 300.- Ft, napi 4 órát meghaladó igénybevétel esetén legfeljebb 
200.- Ft, ezt egészíti ki a gyermekek által igénybe vett étkezések mindenkori, 
bölcsődei étkezési térítési díja. 
 
A kötelezett által fizetendő személyi térítési díjat az 1997. évi XXXI. Törvény a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról foglaltak alapján az 
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. 
 
 
Határidő:  2012. április 1. 
Felelős:  Polics József elnök 
               Szilvási Bölcsőde vezetője 

 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
12. napirendi pont: Gyémánt Szív Nonprofit Kft. kérelme 
Polics József: A Gyémánt Szív Nonprofit Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 81. szám alatti 
székhelyű szociális szolgáltatást nyújtó fenntartó képviselője Komló Város 
Önkormányzatához kérelmet nyújtott be hozzájáruló nyilatkozat kiadására, amely működésük 
szükségességét igazolja a szociálisan rászorultak gondozására. Az önkormányzat a 
hozzájárulást különösen akkor adja meg, ha a nem állami fenntartó olyan területen biztosít 
szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség nem biztosít szolgáltatást, vagy olyan 
többletszolgáltatást biztosít, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. 
További feltétel, ha az ellátási területen a kistérség biztosít szolgáltatást, a kistérség 
települései több mint felének hozzájárulása szükséges. A Gyémánt Szív Nonprofit Kft. 
részére abban az esetben kerül kiadásra a hozzájáruló nyilatkozat, amely a szociális 
szolgáltatás szükségességét támasztja alá, ha a nem állami fenntartó vállalja a Szociális 
Szolgáltató Központtal kötött együttműködési megállapodás keretében, hogy a jelenlegi 
működési engedély szerinti létszám erejéig, térítési díj ellenében biztosítja a szolgáltatást. 
Az előterjesztéshez van e valakinek kérdése? 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: 
 
21/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 



A Társulás Tanácsa az elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Gyémánt Szív Nonprofit Kft. szociális szolgáltató 
működéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja, hogy a Gyémánt Szív Nonprofit Kft. 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 81. szám alatti, nem állami fenntartó részére a hozzájáruló nyilatkozat 
kiadásra kerüljön. 

2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás képviseletében a hozzájáruló nyilatkozat aláírására, amely a 
nem állami fenntartó működésének szükségességét támogatja, a szociálisan 
rászorultak tekintetében. 

3.) A hozzájáruló nyilatkozat kiadásának feltétele, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 103. szám alatti komlói székhelyű intézmény a házi segítségnyújtás 
szolgáltatásra vonatkozóan kössön megállapodást a Gyémánt Szív Nonprofit Kft.-vel, 
melyben rögzíteni kell, hogy a hozzájáruló nyilatkozat a jelenlegi ellátotti létszámra 
vonatkozik, a Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazott, legalább azonos 
személyi térítési díj meghatározásával. 

4.) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy képviselő-
testületeikkel tárgyaltassák meg az előterjesztést és a határozati kivonatokat küldjék 
meg a kistérségéi iroda részére. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  tagönkormányzatok polgármesterei 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 
 

13. napirendi pont: Létszámcsökkentési pályázat benyújtása 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 31/2011. (VI. 
01.) sz. Tct. határozatával döntött a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi átszervezéséről. 
Döntött arról, hogy 8 álláshelyet megszüntet, és létszámcsökkentési pályázatot nyújt be. A 
Társulás Tanács 34/2011. (VII. 07.) sz. Tct. határozatával döntött a pályázat benyújtásáról, 
melynek értelmében 3 főre került benyújtásra támogatási igény. Szintén ezen határozatban 
döntött arról, hogy pályázati lehetőség esetén 1 fő tekintetében 2012-ben nyújt be pályázatot. 
Most ez a pályázat készül el, a beadás határideje 2012. április 12. napja. 
Van e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? Az előterjesztést a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököt a bizottság véleményéről. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
22/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztése, 
valamint a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos 
létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 



1) A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a 34/2011. (VII. 07.) sz. Tct. határozatnak 
megfelelően 1 főre a létszámcsökkentési pályázat I. fordulójában támogatási igény 
kerüljön benyújtásra, 2012. április 12. napig. 
A létszámcsökkentési pályázat 2012. év I. fordulójában meghatározott intézményi 

létszámleépítések 
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményeiben  

 

Intézmény 
megnevezé

se 

2011-
január 

1. 
nyitólét

szám 

Az 
intézmény

ben 
meghatáro

zott 
létszám 
leépítés 

2011. évre 
vonatkozó

an 

A 
pályázat 

I. 
fordulójá

ban 
benyújtás
ra kerül 

A 
pályázatban 

nem 
szerepelteth
ető létszám 
(jogosultság 

hiánya) 

Az I. 
fordulót 
követően 
engedélye

zett 
létszám 

A 
Képviselő-

testület 
döntésének 

száma 

Szilvási 
Bölcsőde 
és Családi 
Napközi 

25 fő 8 fő 1 fő 7 17 fő 
31/2011. 

(VI 01.) sz. 
Tct. hat. 

Komlói 
Kistérségi 
Társulás 
összesen 

létszáma: 

99 fő 8 fő 1 fő 7 fő 94 fő  

 
2) A Társulás Tanácsa nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken 

foglalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli – foglalkoztatásra a többcélú kistérségi társulás szervezetén belül a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

3) A Társulás Tanácsa nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető 
létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében 
döntött az intézmények létszámcsökkentésről a 2011. évre vonatkozóan. 

4) A Társulás Tanácsa nyilatkozik, hogy a 2012. évben benyújtásra kerülő 
létszámcsökkentési pályázatban megjelölt megszüntetett álláshelyek 5 évig nem kerülnek 
visszaállításra, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

5) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a létszámcsökkentési pályázat I. 
fordulójában a kifizetésre kerülő dolgozói juttatások visszaigényléséről intézkedjen. 

 
Határidő:  2012. április 12. 
Felelős: Polics József elnök 
  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
  Szabó Gabriella intézményvezető 
 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 

Polics József 
Elnök 



 
 
14. napirendi pont: 2011. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011. évi beszámolója 
készítésekor a Társulás számára teljesített normatívák összegét kerekítve 319 246 ezer Ft-ban 
állapították meg. A Társulás Tanácsa azonban 319 245 ezer Ft-ban fogadta el. A támogatás 
értékű beruházási célú bevételeket a magyar Államkincstár 65 712 ezer Ft-ban állapította 
meg. A Társulás Tanácsa 65 713 ezer Ft-tal fogadta el. A fentiek alapján módosítani 
szükséges a fenti előirányzatokat a Magyar Államkincstár által elfogadott módon. 
Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kiss Béláné: Egy kerekítési technikai átvezetés történt meg, a Magyar Államkincstár a 
normatívákat felfelé kerekítette, ezért 1.000.- forintot bele kellett tennünk.  
Polics József: Van e valakinek kérdése, hozzászólása? Az előterjesztési valamennyi bizottság 
tárgyalta. Kérdezem a bizottságokat a véleményükről. 
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
23/2012. (III. 29.) 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. március 29.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 



 
15. napirendi pont: fűtéskorszerűsítési pályázat benyújtása 
Polics József: A pályázat sikere esetén sor kerülhet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Komló, Kossuth L. u. 103. szám alatti irodáinak nyílászáró cseréjére, valamint az elavult 
fűtési rendszer korszerűsítésére. A tervezett beruházás összege 8.743.194,- Ft, a szükséges 
önerő 1.748.639,- Ft (20 %), a támogatás pedig 6.994.555,- Ft. Mivel az épület Komló Város 
tulajdonában van, ezért a szükséges önerőt Komló Város biztosítja. 
Bék János: A szászvári mikro térség is szívesen pályázna, ha két pályázatot be lehet adni. 
Polics József: Csak egy pályázatot lehet beadni. A most kiírásra kerülő KEOP pályázatoknál 
meg kell nézni, ott biztos, hogy lesz ilyen korszerűsítési lehetőség. Az előterjesztés a 
Területfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottságok 
véleményéről. 
Böröcz Tibor: Elfogadjuk.  
Pető Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
24/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa - az elnök előterjesztésében, 
a Területfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta 
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtani kívánt 
fűtéskorszerűsítési pályázatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 4/2012. (III. 1.) BM 
rendelet keretében meghirdetett célra pályázat benyújtását határozza el. 
A pályázat célja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Komló, Kossuth L. u. 103. 
sz. alatti székhelye nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítése. 

2. A beruházás teljes összege 8.743.194,- Ft, az igényelt támogatás 6.994.555 Ft, az 
1.748.639 Ft-os önrészt Komló Város Önkormányzata biztosítja a Társulás számára.  

3. A Tanácsa felhatalmazza az Elnököt a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére és a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő:  2012. április 2. 
Felelős:  Polics József elnök 
               Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
16. napirendi pont: 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Polics József: A munkaszervezet elkészítette a 2012. évi közbeszerzési tervet. 
Varga Zsolt: Egy tétel szerepel benne a szociális étkezés, majd év közben meglátjuk, hogy 
valóban ki kell-e írni. Ha valami évközben felmerül módosítani szükséges.  
Polics József: Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököt 
a bizottság véleményéről. 



Böröcz Tibor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
25/2012. (III. 29.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Területfejlesztési Bizottság, valamint az Elnökség véleményének figyelembe vételével az 
2012. évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Társulási Tanács jelen határozatával elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 2012. évre vonatkozó éves közbeszerzési tervét, és utasítja a 
munkaszervezet vezetőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Varga Zsolt irodavezető 
 
K o m l ó, 2012. március 29.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 
 
 

Polics József: Egyebek napirendi pontba van-e valakinek kérdése? 
Bék János: Azért hoztam ide ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy sok mindenkit érdekel. A 
DRV személyesen megkereset minket. A cég 80%-ban állami cég, tulajdonos a Komló - Víz 
Kft-nél is. Tudják, hogy mi a Pécsi Vízműhöz tartozunk, nem ismert számunkra, hogy mi lesz 
a vízmű sorsa, ezért érdemes mindenkinek körülnéznie a jövőt illetően.  
Polics József: A Komló - Víz Kft-hez tartozó települések kaptak ilyen levelet? Én már több 
helyről kaptam ilyen jelzéseket. Aki ott volt a Komló - Víz Kft. taggyűlésén, azt tudja, hogy 
itt valójában piacszerzési tevékenység folyik. A törvénynek vannak olyan rendelkezései 
melyek már hatályba léptek január 1-én és a jövőben hatályba fognak lépni. Ami minket érint, 
– és Szászvár, mivel a Pécsi Vízműhöz tartozik, védelem alatt van – az a baj, hogy van Pécsi 
Vízmű, van Aqua Invest a Komló - Vízben és van DRV. A DRV szeretné megszerezni ezt a 
piacot. Mi elég előrehaladott tárgyalásban vagyunk, sőt Komló Város Önkormányzata 
tulajdonos a megalakult Baranya Víz Kft-ben. Jelenleg 100.000.- forintos üzletrésszel, 20%-
os tulajdoni hányadunk van ott. Ez csak akkor tud igazán aktivizálódni, ha a Komló - Víz Kft-
ben a törvény szerinti nem oda való tulajdonokat, illetve a DRV-vel való együttműködést 
tudjuk rendezni. El kell mondjam, hogy mindenki, aki valamit lép gondolkodjon. Komló 
Város Önkormányzata eladta a lelkét, többségi tulajdont adott bagóért a DRV-nek, most meg 
a DRV nélkül - mert van 26%-a - nem tudunk döntést hozni. Parlamenti képviselőként benne 
vagyok abban a bizottságban, amely ennek a végrehajtási rendeletét készíti elő, illetve ha 
szükséges a törvénymódosítását is. Jelenleg abban a szakaszban vagyunk, hogy ez a dolog 
érinti a nemzeti vagyon törvényt, érinti a vízügyi törvényt és érinti végrehajtási rendeletet. 
Ennek a három jogszabálynak – már remélem hétfőn - a módosításaiban konszenzus fog 
kialakulni a politika, a szakma és a teljes döntéshozók között, és ebben az esetben a Komló - 
Víz Kft., mint leányvállalata lehet a Baranya Víz Kft-nek, vagy átalakulunk Zrt-nek. Van egy 
szóbeli ígértem a DRV-től, ha ez a holding konstrukció a törvényen átmegy, akkor ő meg fog 
szavazni minden olyan dolgot, amit eddig nem, mert akkor valójában az ő tulajdoni hányada a 
Komló - Víz Kft. felé nem fog változni. Látni fogjuk az elkövetkezendő időszakban, hogy mi 
lesz. A jelenlegi szolgáltatás mindenütt 2013. május végéig működik. Jövő májusig meg kell 
szerezni a szolgáltatónak a törvényi feltételeket, illetve az 50.000 szolgáltatói egyenértéket. 



Ez jelenleg a Komló Víz Kft-nek nincs meg. Mi öten, a Tenkes, Pécsvárad, Mohács, Komló - 
Víz Kft., és a Sziget Víz, azon vagyunk, hogy létrehozzuk a volt Baranya Megyei Vízmű 
Vállalat romjain a Baranya Víz Kft-t, hogy demokratikusan, a lakosság egyenérték arányok 
alapján legyen a működés. A Baranya Víz Kft.-t úgy össze tudjuk hozni, hogy ez 
működőképes legyen. Ez a mi esetünkben akkor működik, ha ezt a DRV megszavazza. A 
DRV piacot akar szerezni, semmi mást. Én azt tudom mondani, hogy mindenki maga dönt, de 
két forintért ne bánjuk meg a döntéseinket. Hosszú távon gondolkodjuk, és várjuk meg az 
áprilist, mert addigra elfogadott törvények, illetve kormányrendeletek lesznek. Mi már 
kialakítottunk egy álláspontot, hogy hogyan megyünk tovább. A legrosszabb eset, ha a 
nagyhal, a DRV megeszi a kisebbeket. 
Bék János: Mi 25 éves szerződést kötöttünk, de egy ilyen törvényi változás után ez semmissé 
válik.  
Polics József: Én több alkalommal tárgyaltam a Pécsi Vízművel és az Aqua Investtel. A Pécsi 
Vízműtől van egy olyan ígéret, hogy ő a törvényi feltételeket fogja teljesíteni, tehát tisztulni 
fog, illetve meg kell várni a Pécsi Bíróságot. Nem tudja összeszedni az egyenértéket. Mi 
hajlandóak vagyunk a Pécsi Vízművet a Komló - Víz Kft-be fogadni, amennyiben 
megtisztította a profilját, de csak akkor. Semmit nem tudunk a DRV nélkül csinálni, tagot sem 
tudunk bevenni. Ha a DRV belement volna, Mágocs már tagja a Komló - Víz Kft-nek. Ne 
felejtsük el, hogy a közmű vagyon a tiétek. Egyet nem szabad elfelejteni, hogy a pénzről szól 
a harc. Arról van szó, hogy nagyobb fejlesztési pénzek lesznek az elkövetkezendő időszakra a 
vízi közmű rendszerekre.  Ezt szeretnék megszerezni a nagyok. Én úgy gondolom, sok 
mindent kell mérlegelni, egy ilyen térséghez kell, hogy tartozzon néhány szolgáltató, ahol egy 
hajóban evezünk, egymást tudjuk segíteni. Én azon vagyok, hogy ez a rendszer minél 
hatékonyabb formában megmaradjon itt a térségben. A Biokomnál is hasonló változások 
lesznek, éppen tegnap voltam Szekszárdon tanácsülésen, azt megelőző héten Siófokon 
voltam. Semmi nem változott 12 éve, észak és dél marakodik, nincs semmi elszámolva, 17 
milliárdos beruházásról van szó. Nem működnek a létrejövő művek. És mindenki csak pénzt 
akar rajtunk gesztorokon keresztül. Ott is új dolgok lesznek az új hulladékgazdálkodási 
törvény kapcsán. Kell még egy pár év mire kimászunk ebből a slamasztikából. Más van-e 
egyebek napirendi pontban? 
Bék János: Igen nekem még lenne. A közigazgatásban sok új jogszabály született, és a hírek 
szerint még több jogszabályváltozás lesz. Ezekről szeretnék bővebb információt kapni az 
eljárásrendre vonatkozóan. Közös hivatalok jönnek létre, maradnak önállóak is. Valóban 
megszűnik-e a régi rendszer? Ehhez kapcsolódnak az iskolák is. Hány iskola lesz és 
megtarthatjuk-e? A belső szabályzatok még nem állnak rendelkezésre. Drága pénzért 
szállítják a gyerekeket másik iskolába, ezeket le kellene szabályozni, ha állami kézbe kerül az 
iskola. Ha a szülő minden áron a szabad iskolaválasztási jogával akar élni, akkor oldja meg a 
szállítást. Ezt jelenleg az állam fizeti. 
Polics József: Nagyon sok mindent kérdeztél, most néhány dologra pontosan biztos nem 
tudok válaszolni. Egy biztos, a kormány véget akar vetni annak az időszaknak, amikor csak 
fizet és a rendszerek nem úgy működnek, ahogyan kellene. Az is biztos, hogy állami 
fenntartásba mennek át az iskolák 2013. január 01-től, az átadásra vonatkozó törvény még 
nincs meg. A legutolsó egyeztetésen arról volt szó, hogy állami fenntartás és önkormányzati 
működtetés lehetséges. Az épület fenntartásáról az önkormányzat, az oktató, nevelő munkáról 
az állam gondoskodik. Hogy ennek fejében milyen forrás elvonásokra kerül sor, azt nem 
tudom, de biztos, hogy lesz, hiszen az önkormányzattól elmegy egy feladat.  
Körjegyzőségi székhely: ennyi lakos, azután jár pl. nyolc köztisztviselő, valamint tartozik 
hozzá tíz település, minden településen egy köztisztviselő. Ez annyit jelent, hogy 18 
köztisztviselőt fog fizetni az állam. Ha a körjegyzőség többet akar, akkor meg kell teremteni a 
településeknek a forrást, de ÖNHIKI nélkül. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Az 
állam egy kvóta rendszeren fogja finanszírozni az önkormányzatokat. Jelenleg az egészségügy 
átalakítása megy. A törvénytervezet már be van nyújtva, de ez inkább a városokat érinti. 



Júniusig a közigazgatással, járásokkal, iskolaátadással kapcsolatos dolgokat a helyére kell 
tenni. Szívesen várom a kérdéseket, észrevételeket, én eljuttatom a megfelelő kabinetnek. Ott 
megnézik, majd átadják a bizottságoknak, és ha ők és a kormány is támogatja, akkor el tud 
jutni egy módosító indítványig. Jelenleg nincs mit módosítani, mert a jogszabály-tervezet nem 
jelent meg.  
Járások kérdése: van sásdi kezdeményezés. Ha rajtam múlna Baranyában csak öt járás lenne, 
nem kilenc vagy tíz. Nem lesz olcsóbb, nem lesz hatékonyabb. A másik, hogy ahol 
okmányiroda van, az okmányiroda kormányablakká lesz felfejlesztve. Nem az ügyfél 
szaladgál, hanem az ügy. Minden településen lesz egy hivatalnok, aki továbbítani fogja ezeket 
az ügyeket. De pl. a rendőrségi, gyámügyi dolgokat csak Komlón lehet elintézni, vagy 
Pécsett. Nehezen mennek a dolgok, de meg fog születni a döntés.  
Komlón ma lesz testületi ülés, ahol elvi döntés fog születni a Kodály iskola egyházi kézbe 
adására. Ez a változat van. Állam, illetve egyház. El kell dönteni. Nem lehet fenntartani az 
iskolákat, a gyereklétszám beállt. Lehet, hogy az állam azt fogja mondani, hogy nem öt 
épületben, hanem háromban el lehet látni a feladatot. A gyereklétszám lesz meghatározó. 
Már egyszer említettem, de el kell kezdeni aktívabban a dolgot, mert eljön az év vége, és év 
végén ez a Társulás megszűnik a törvény erejénél fogva. El kell dönteni, hogy a jelenleg 
vállalt feladatokra akarunk-e társulást létrehozni, mert akkor azt el kezdeni előkészíteni. Vagy 
azt mondjátok, hogy nem, de akkor Komlónak azon kell gondolkodnia, hogy ezeket a 
feladatokat milyen struktúrában kívánja ellátni. Azt sajnos nem tudom, hogy a kiegészítő 
normatíva marad-e, de abban sem vagyok biztos, hogy az önszerveződésben létrejött 
társulásokra nem lesz-e valami ösztönzés. Ha Szászvár, Máza, Hosszúhetény - tehát a 
lakosságszám alapján a legnagyobbak - nem szeretne társulni, akkor nem biztos, hogy 
érdemes társulnunk.  Ha nem társulunk, a feladat akkor is megmarad, és a településeknek kell 
gondoskodni például a tűzvédelemről, családsegítésről stb. Testületi döntést is kellene hozni 
arról, hogy van-e szándékunk ezeket a feladatokat társulási formában ellátni vagy sem. Ehhez 
kérek egy együttgondolkodást és nyári szünet előtt egy napirendben kell, hogy tárgyaljuk.  
Kiss Béláné: Én úgy gondolom, hogy továbbra is hatékonyabb, gazdaságosabb lenne ezeket a 
szociális, gyermekjóléti feladatokat társulásos formában fenntartani, hiszen a települések 
eddig is jól jártak ezzel. Természetesen ki tudjuk számolni, - most a kiegészítő normatívával 
gazdagabbak a települések - hogy a kiegészítő normatíva nélkül társulásos formában mennyi 
lenne a költség. Én úgy gondolom, olcsóbb lenne, mint önállóan ellátni, hiszen már most is 
az.  
Polics József: Köszönöm. 

 
Köszönöm a Tanács munkáját. 
Az ülést 10 óra 58 perckor bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
Kárpáti Jenő         Polics József 
Polgármester                                                                                                Elnök 
 
 
 
 
Bede-Nyitrai Roberta 
Jegyzőkönyv vezető 



3. sz. melléklet 
KÖKÖNYÖSI KÖZOKTATÁSI 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 
7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 2012. április 27.-én 
tartott ülésén a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Napirend: 

1.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi zárszámadása 
Előadó: Polics József elnök 
Meghívott: dr. Hoppa József főigazgató 

2.) Tájékoztató a felnőttképzési tagozaton esti munkarendben történő érettségire 
felkészítő oktatás beindításáról 
Előadó: Polics József elnök 
Meghívott: dr. Hoppa József főigazgató 
         Harságyi Zoltánné igazgató 

3.) Térítési díj, valamint tandíj megállapítása a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola középfokú intézményeiben  

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

4.) Alapfokú művészetoktatás feladat-ellátásának átadása 
Előadó: polics József elnök 
Meghívott: dr. Hoppa József főigazgató 
        Seregné Deák Róza igazgató 

5.) Maximális csoport-, osztálylétszám túllépésének engedélyezése 
Előadó: Polics József elnök 
Meghívott. Dr. Hoppa József főigazgató 
        Buzásiné Petkó Ildikó intézmény – egységvezető 

6.) Egyebek 
 
 
Polics József Elnök: Köszöntöm a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
települési önkormányzatai polgármestereit, a meghívott intézményvezetőket. A Társulás 
Tanácsa határozatképes, az ülést 9 óra 18 perckor megnyitom. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérem Kárpáti Jenő polgármester urat. A meghívóban szereplő napirendi pontokkal aki 
egyetért kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. 
 

Szavazás: 4 igen 
 
Az 1. napirendi pont: Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi zárszámadása 
 



Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdezném, hogy van-e kiegészítés. 
 
Kiss Béláné: A 12. sz. mellékletben a 2011. évi elszámolás szerepel. A bevételek és tényleges 
kiadások közötti különbségek szerint a településeknek még van maradványa. Ezek az 
összegek a 2012. évi működéshez kerülnek beszámításra. 
 
Polics József: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, hozzászólás, kérem a Társulás Tanácsát, 
hogy szavazzon. 
 

Szavazás: 4 igen szavazattal a társulás tanácsa elfogadja a 2011. évi zárszámadást, és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
8/2012. (IV.27.)Tt. számú határozat: 
A Társulási Tanács – az Elnök előterjesztésében– megtárgyalta az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény által biztosított jogkörében a 2011. évi költségvetési zárszámadást 
és a következő határozatot hozza: 

 
I. A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a 2011. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 
4., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d, 5, 6., 7., 7/a., 8., 8/a., 9., 10., 11/a., 11/b., 12., 12/a., 12/b., 
12/c., 12/d., 12/e., 12/f számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

 
1 111 579 ezer Ft bevétellel, 
 
1 099 519 ezer Ft kiadással, 
 
     12 493 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal, 

jóváhagyja. 
 

II. A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás bevételeit forrásonként és 
a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 1., 
1/a., 2., 3., 3/a., 3/b., 3/c., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja 
el. 
A normatív támogatások finanszírozó önkormányzatonkénti és jogcímenkénti 
megoszlását a  4., 4/a., 4/b., 4/c számú melléklet szerint fogadja el. 

 
III. A felhalmozási kiadások teljesítését 11 009 ezer Ft főösszegben, valamint annak 

jogcím szerinti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
A felhalmozási célú bevételek teljesítését 11 482 ezer Ft főösszegben, valamint 
annak részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

IV.       A működési kiadások teljesítését 1 087 360 ezer Ft, bevételét 1 100 038 ezer Ft          
           fő összegen fogadja el (2. számú melléklet).    
     
V. A Társulás Tanácsa a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. 

december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet – a mérlegben 
valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 75 924 ezer Ft-ban állapítja 
meg. 

 A Társulás vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 



VI. A Társulásnak felvett hitelállománya nem volt. Az adósságállomány alakulását 
hitelezők szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

VII. A Társulási Tanács többéves kihatással járó döntéseket nem hozott. 
 

VIII. A „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi pénzmaradványát a 
7., 7/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 

 

IX. A Társulás a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi 
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását 
a 8, 8/a, számú melléklet tükrözi. 

 
X. Az engedélyezett álláshelyek száma 269 fő (3/b. számú melléklet). 

 

XI. A társulás tagjainak a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
intézményei 2011. évi kiadásaihoz nyújtott hozzájárulás megoszlását (igényét) 
finanszírozó önkormányzatonként a 12., 12/a., 12/b., 12/c., számú mellékletek 
szerint fogadja el. 

 

XII. A Társulási Tanács utasítja a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
Tanácsának Elnökét, hogy a 2011. évi költségvetési zárszámadás elfogadásáról, a 
pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az érintetteket a határozat kihirdetését 
követő 15 napon belül írásban értesítse.  
Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 

 A határozat kihirdetéséről a Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  elnök 
  Dr. Hoppa József megbízott  főigazgató 
  Intézmények, intézményegységek, tagintézmények vezetői 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató a felnőttképzési tagozaton esti munkarendben történő 
érettségire felkészítő oktatás beindításáról 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ több komlói céget, vállalkozást is tájékozatott arról, hogy a 
felnőttképzési tagozat beindul. Az eddigi felmérések alapján van rá igény egyetlen cég sem 
jelzett vissza, hogy lemondaná, visszavonná az igényét. Reméljük, hogy még több jelentkező 
lesz majd. 
 

Szavazás: 4 igen szavazattal a társulás tanács elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
9/2012. (IV.27.)Tt. számú határozat: 



A Társulási Tanács megtárgyalta a felnőttképzési tagozaton esti munkarendben történő 
érettségire felkészítő oktatás beindításáról szóló tájékozatót. 
 
A Társulás Tanácsa támogatja a felnőttképzési tagozaton esti munkarendben történő 
érettségire felkészítő 2 éves oktatás beindítását. A képzési forma indításának feltétele a 
2012/2013. tanévtől kezdődően minimum 20 fő tanuló részvétele. 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  intézményvezető 
 

3. napirendi pont: Térítési díj, valamint tandíj megállapítása a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola középfokú intézményeiben  

 
Laho Andrea: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a III/2. pont okafogyottá vált, nincs 
olyan hallgató aki 2010. előtti lenne. 
 
Amennyiben nincs kérdés-vélemény-hozzászólás kérem a tanácsot, hogy szavazzon, az előbbi 
kiegészítésre figyelemmel. 

 
Szavazás: 4 igen szavazattal a társulás tanácsa elfogadta az előterjesztést, és az alábbi 

határozatot hozza: 
10/2012. (IV.27.)Tt. számú határozat: 
A Társulási Tanács megtárgyalta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
intézményeiben fizetendő térítési díjak és tandíj összegének megállapítására és fizetésének 
szabályozására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Társulási Tanács megállapítja, hogy a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  térítési díjainak 
és tandíjának megállapításakor Komló Város Önkormányzat 7/1997. (III.11.) Ökr. 
rendeletét kell alkalmazni. 

2.) A Társulási Tanács a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola gimnáziumi, 
szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskola és kollégiumi tagintézményeiben 
alkalmazandó térítési díjak és tandíjak szabályozását az alábbiak szerint állapítja meg: 

I. 

Térítési díj nélkül iskolai tanórán kívül igénybe vehető szolgáltatások 

(1) A közoktatási törvény 114. §-a (1) bekezdésében meghatározott ingyenes tanórán kívüli 
foglalkozások mellett az iskola költségvetésében meghatározott keretek között ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatásként szervezhetők meg azok a diákkörök, amelyekben a tanulók 
a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó 
ismereteket sajátítanak el, illetőleg amelyeknek célja a továbbtanulás előkészítése. 

(2) Az iskola köteles – a szülő igénye alapján – a felügyeletre szoruló tanuló részére a tízedik 
évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolában 
valamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. 

(3) Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, 
középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és 



a kollégiumi ellátás. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes a második 
szakképesítés megszerzése is. 

(4) Ingyenes a pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele. 

II.  

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a díjfizetési kötelezettség mértéke 

 (1) A nevelési-oktatási intézményekben a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a 
második szakképesítésre való felkészülés, a tanórán kívüli foglalkozások körében az 
egyedi érdeklődésre indított foglalkozások, valamint az intézmény pedagógiai 
programjában nem szereplő művészeti csoportban való részvétel térítési díjköteles. 

(2) A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló hallgató a közoktatási 
törvényben az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások között fel nem sorolt, tanórán 
kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési 
évfolyamon a napközis foglalkozás és a tanulószobai szolgáltatások igénybevétele 
esetében térítési díjat köteles fizetni. 

A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanév kezdéskor számított – 
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15 %-a. A térítési díjat csökkenteni kell az 
előző félévben elért tanulmányi eredménytől függően - első alkalommal az első évfolyam 
második félévétől - az alábbiak szerint: 

3,00 tanulmányi átlagig a térítési díj nem csökkenthető; 

3,01-4,00 tanulmányi átlagig a személyi térítési díjat az intézményi térítési díj 60 %-ában 
kell megállapítani; 

4,01 tanulmányi átlag felett a személyi térítési díjat az intézmény térítési díj 25%-ában 
kell megállapítani. 

(3) A térítési díjat csökkenteni kell az előző félévben elért tanulmányi eredménytől függően 
- első alkalommal az első évfolyam második félévétől -, az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott esetekben a térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a 
tanév kezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 15 %- 25 %-a. 
A fizetendő térítési díj: 
- 3,00 tanulmányi átlagig 25 %; 
- 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 20 %; 
- 4,01 tanulmányi átlag felett 15 %.” 

(4) A nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével a felnőttoktatásban 
részt vevő hallgató térítési díjat köteles fizetni a közoktatásról szóló törvényben 
meghatározott szolgáltatások igénybe vétele esetén. 
A térítési díjat csökkenteni kell az előző félévben elért tanulmányi eredménytől függően 
- első alkalommal az első évfolyam második félévétől -, a térítési díj mértéke 
tanévenként a szakmai feladatra – a tanév kezdéskor számított – folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának 20 %- 40 %-a. 
A fizetendő térítési díj: 
- 3,00 tanulmányi átlagig 40 %; 
- 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 30 %; 



- 4,01 tanulmányi átlag felett 20%. 

(5) Gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá 
szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények 
nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlése esetén 
térítési díjat kell fizetni. 

 A térítési díjat csökkenteni kell az előző félévben elért tanulmányi eredménytől függően 
- első alkalommal az első évfolyam második félévétől -, a térítési díj mértéke 
tanévenként a szakmai feladatra – a tanév kezdéskor számított – folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának  
25-50 %-a. 

A fizetendő térítési díj: 
- 3,00 tanulmányi átlagig 50 %; 
- 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 35 %; 
- 4,01 tanulmányi átlag felett 25%. 

 

III. 

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a tandíj fizetési kötelezettség mértéke 

A tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:  

(1) Az oktatási intézményekben tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások megegyeznek a 
közoktatási törvényben meghatározottakkal. 

(2) A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanév kezdéskor számított – folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányada. A tandíjat csökkenteni kell az előző félévben elért 
tanulmányi eredménytől függően – első alkalommal az első évfolyam második félévétől – 
az alábbiak szerint: 
a) 3,00 tanulmányi átlagig a tandíj nem csökkenthető; 
b) 3,01-4,00 tanulmányi átlagig a személyi tandíjat az intézményi tandíj 75 %-ában kell 

megállapítani; 
c) 4,01 tanulmányi átlag felett a személyi tandíjat az intézményi tandíj 35 %-ában kell 

megállapítani.” 

(3) Kitűnő, jeles, jó átlagú tanulmányi eredmény alapján, illetve országos tanulmányi 
versenyen elért 1-3. helyezése alapján a tandíj alapösszegét csökkentő kedvezmény illeti 
meg a tanulót. Az intézmény igazgatója által megállapított kedvezmény mértéke legfeljebb 
30 % lehet.  

A tanulmányi versenyen elért eredmény alapján megállapított kedvezmény a tanulót egy 
tanéven át illeti meg.  

IV. 

Szociális kedvezmények a térítési díj-fizetési kötelezettség és a tandíjfizetési kötelezettség 
teljesítésénél 

 (1) Ha a tanulót a tizenegyedik-tizenharmadik évfolyamon, valamint a szakképzési 
évfolyamon azért terheli térítési-díj fizetési, illetőleg tandíjfizetési kötelezettség, mert 
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot, illetőleg az 



alapvizsgát, érettségi vizsgát, a szakmai vizsgát második és további alkalommal 
megismételni, vagy ezeken a vizsgákon javítóvizsgát tenni, szociális kedvezményben 
illetőleg részletfizetési kedvezményben nem lehet részesíteni.  

(2) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a tanulónak, akinek a 
családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori legkisebb kötelező munkabér 
másfélszeresét eléri vagy meghaladja.  

(3) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj és a tandíj alapösszege - kérelemre - 
legfeljebb 30 %-kal csökkenthető.  

(4) A tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének megállapításáról 
az intézmény igazgatója dönt.  

(5) A kedvezmény juttatásának és mértékének megállapításakor figyelembe kell venni azon 
tanulók szociális helyzetét, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a mindenkor legkisebb kötelező munkabér összegét és a tanulót a szülő egyedül 
neveli, három vagy több eltartott gyerek van a családban, az egyik, vagy mindkét szülő 
munkanélküli vagy a tanuló árva.  

(6) A kedvezmények elbírálásánál kiskorú és nagykorú tanulóknál a szülők (gondviselők) 
vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú, eltartásáról önmaga gondoskodó tanuló 
esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe venni.  

(7) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való jogosultságát 
a) az intézményben képzésben résztvevő tanuló minden év május 31-ig; 
b) az első évfolyamra felvételt nyert tanuló a felvételiről szóló értesítés kézhezvétele utáni 

10 munkanapon belül igazolja. 

       V.  

Egyéb rendelkezések 

 (1) Az intézmény igazgatója a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről, valamint 
az e határozat szerint a tanulmányi eredmények alapján jutó, illetve a szociális helyzet 
alapján adható kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól 
tájékoztatja az érintetteket.  

(2) Az egy tanulónak megállapítható - tanulmányi eredmény alapján járó és a szociális 
helyzet alapján adható - kedvezmény mértéke együttesen a térítési díj, a tandíj 
alapösszegének 50 %-át nem haladhatja meg. 

Az igazgató az intézményben képzésben résztvevő tanulót minden év június 15-ig, az 
1. évfolyamra beiratkozott tanulót július 1-jéig értesíti. 

(5) A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen - a közoktatási törvény 
által megszabott módon - felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem nyújtható be. 

(6) A térítési díj és tandíj összegét a tanulónak két részletben, félévenként kell megfizetnie az 
intézmény igazgatója által megszabott időpontban és módon.  

(7) Különösen indokolt esetben - kérelemre - az intézmény igazgatója ideiglenesen a 
tanulónak a fizetést havi részletekben is engedélyezheti.  



(8) A vizsgákkal kapcsolatban előirt tandíj és térítési díj fizetési kötelezettségnek a tanuló az 
intézmény igazgatója által megszabott időpontban egy összegben tesz eleget.  

(9) A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve térítési díj, tandíj fizetési 
kötelezettséggel járó szolgáltatás igénylésekor a tanuló köteles írásos nyilatkozatot adni 
arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az erre 
megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a 
térítési díj és tandíj fizetésének - hozzájárulás nélküli - elmaradása a szolgáltatásból való 
kizárással járhat.  

(10) Az intézmény igazgatója a térítési és tandíj megállapításával, megfizetésével 
kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet.  

(11)  Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetnie az állami gondoskodás alatt álló tanulónak.  

 
 Határidő:  értelem szerint 
 Felelős:  Polics József elnök 
      dr. Hoppa József főigazgató 
 

4. napirendi pont: Alapfokú művészetoktatás feladat-ellátásának átadása 
 
11/2012. (IV.27.)Tt. számú határozat: 
A Társulási Tanács megtárgyalta az alapfokú művészetoktatás feladat-ellátásának átadásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a fenntartásában 
működő „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola tagintézményét, az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményt át kívánja adni a Baranya Megyei 
Kormányhivatalnak, azzal hogy vele a feladat-ellátására megállapodást köt. 
 

2.)  A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa felhatalmazza az 
Elnököt, hogy az intézmény átadásához szükséges egyeztetéseket folytassa le a 
Baranya Megyei Kormányhivatallal. 

 
Határidő:  2012. május 15. 
Felelős:  Polics József elnök 

 
5. napirendi pont: Maximális létszám túllépése 
 

Szavazás: 4 igen szavazattal Társulás Tanácsa elfogadta az előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
12/2012. (IV. 27.) Tt. számú határozat: 
A Társulás Tanácsa megtárgyalta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
Körtvélyesi Óvoda tagintézmény maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
irányuló kérelmét. 
 
A Társulás Tanácsa engedélyezi a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
Körtvényesi Óvoda tagintézmény esetében a Kvt. 3. sz. mellékletében előírt maximális 
létszám túllépést a 2011/2012-es tanévben az alábbi csoportok vonatkozásában. 
 
Róbert Gida csoport       30 főben állapítja meg 



Füles csoport        30 főben állapítja meg 
Zsebi baba csoport       30 főben állapítja meg. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
 
Amennyiben egyebek napirendi pontban nincs hozzászólás, bezárom a Társulás Tanácsa 
ülését 9 óra 26 perckor. Köszönöm a részvételt, és további jó munkát. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
Kárpáti Jenő        Polics József 
Polgármester        Elnök 
 
 
 
 
 
 
Kiss Józsefné 
jegyzőkönyvvezető 

 



 4. 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 5864 fő, aránya 22,2%.  
 
Sajnos a legfrissebb, áprilisi záró adatok jelenleg még nem állnak rendelkezésre. 

  2012. 
január   

2012. 
február   2012. március 

 
Komló város 2557 24,20% 2559 24,20% 2393 22,60% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

6344 24,00% 6271 23,70% 5864 22,20% 

 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2393 fő (-166 fő az előző hónaphoz képest), aránya 22,6% 
• Tartósan regisztrált: 545 fő (-5 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 433 fő (-58 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 13 fő 
• FHT: 956 fő (-116 fő) 

 
Munkaerőpiac:  
A fenti adatok alapján elmondható, hogy a közfoglalkoztatottak márciusi felvételével, a volt 
Elcoteq Kft-től elbocsájtott és munkába állt közel 50 fővel, jelentősen csökkent a városban a 
regisztráltak száma.    
Az áprilisi adatokban újabb csökkenést várunk. 
Örvendetes, hogy egyéni vállalkozások létrehozása, önfoglalkoztatóvá válás támogatásával 
március hónapban 10 főre történt. 
Sajnos az utóbbi időben a Dunántúli Naplóban a kirendeltségünkkel nem egyeztetett 
információk jelentek meg a KÉZMŰ Kft, a Solar Energy System Kft  munkaerő felvételével 
kapcsolatban.  
A Kézmű Kft-nek több csoportos tájékoztatást tartott kirendeltségünk a városvezetés 
közreműködésével. A munkáltató tájékoztatása alapján 80 fő munkavállaló áll jelenleg a 
rendelkezésére. További 20 fő felvétele szükséges a munkáltató számára. 
A közvetített megváltozott munkaképességű munkavállalókat nehéz  szankcionálni, ha a 
felajánlott munkát nem vállalják,  amennyiben az orvos igazolja akár az átmeneti, vagy 
hosszabban tartó  alkalmatlanságát. 
A Solar Kft-vel több ízben egyeztettünk, egyenlőre csak villanyszerelőket keresett külföldi 
munkavégzésre.  A munkáltató jelzése szerint 20-25 fő a rendelkezésére áll, akik vállalják a 
kiutazást.  
Ez esetben sem engedi meg a Foglalkoztatási Törvény, hogy a külföldi munkavégzés nem 
vállalása miatt töröljük ügyfeleinket a nyilvántartásból. 
Ismét lehet pályázni a  2 millió forint összegű vissza nem térítendő önfoglalkoztatóvá válási 
pályázaton, 05.31-ei beadási határidővel.  A pályázat teljes anyaga megtalálható a www. 
munka.hu honlapon. 
 
Komló,2012-05-02    Tisztelettel:     Götzerné Páva Mária 
        kirendeltségvezető 
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló a polgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

 

- Szekszárdon a REKOM Kft.-nél egyeztettem a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos kérdésekről.  

- Az EON Kft képviselőivel tárgyaltam. 

- Völner Pál Államtitkárral egyeztettem a vasúti menetrenddel kapcsolatos 

kérdésekről. 

- A Közösségek Házában TÁMOP projektzáró rendezvényén vettem részt. 

- A Szigetvári Takarékszövetkezet vezetőivel egyeztettem a további 

együttműködés lehetőségeiről. 

- V. Németh Zsolt Államtitkárral tárgyaltam Lieder pályázattal kapcsolatos 

kérdésekről. 

- Szászfalvi László Államtitkárral egyeztettem pályázati lehetőségekről. 

- Dr. Kovács Józseffel a Parlament Egészségügyi Bizottság elnökével  

tárgyaltam a Kórházat érintő tervekkel kapcsolatban. 

- Önkormányzati cégek gazdasági vezetőivel egyeztettem aktuális  

kérdésekről. 

- Többször egyeztettem a Solar Energy Systems Kft. ügyvezetőjével. 

- A szociális szférát érintő kérdésekről tárgyaltam az érintettekkel.  

- A Pécsi Püspökség képviselőjével egyeztettünk, majd fórumot tartottunk a 

Színházban az egyházi fenntartásba történő iskola átadás kérdéseiről. 

- A Baranyavíz Kft.-hez való csatlakozásban érintett önkormányzatok  

polgármestereivel egyeztettem. 

- A szennyvíz beruházásban érintett ingatlan tulajdonosokkal egy fórum  

keretében találkoztam. 

- Köszöntöttem a városba látogató francia vendégeinket. 

- Hosszúhetényben energetikai rendezvényt nyitottam meg. 

- Horváth Zoltánnal a TESZK képviselőjével egyeztettük a kórház  

átadás-átvételével kapcsolatos kérdéseket és az ütemtervet. 



- Részt vettem a Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 15 éves 

születésnapi ünnepélyén a Közösségek Házában. 

- A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskolában a fenntartó váltással 

kapcsolatos törvényben előírt szervezetekkel egyeztetést folytattam. 

- A lakhatási körülmények javítása elnevezésű pályázattal kapcsolatban 

egyeztettem Köpeczi Tamással és munkatársaival a program mielőbbi  

indíthatósága érdekében. 

- Szászváron térségi polgármesterekkel egyeztettünk roma integrációs  

kérdésekről. 

- A nemzeti energia stratégiához kapcsolódó cselekvési terv ismertetésén 

vettem részt és egyeztettem Kovács Pál Államtitkár Úrral. 

- A Déli Kapu Örökségfesztiválon kitüntetést adtam át Bogdán Lászlónak 

„Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért”. 

- Közös képviselőkkel találkoztam a Komló Víz Kft-nél tartott 

megbeszélésen, ahol véleményt cseréltünk a társasházak és a szolgáltató 

cégeket érintő aktuális kérdésekről. 

- Dr. Naszvadi György Államtitkárral egyeztettem a középfok 

finanszírozását érintő kérdésekről. 

- A Sportközpontban történt baleset ügyében megtettem a szükséges  

intézkedéseket. 

- Kézilabda Diákolimpia országos elődöntőjét nyitottam meg. 

- Középfokú intézmények ballagási ünnepségein vettem részt és  

elismerő okleveleket adtam át. 

 
 
Komló, 2012. május 7. 
 
 
 
         Polics József sk. 
         polgármester 



Beszámoló az alpolgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

 
- A Közösségek Házában TÁMOP projektzáró rendezvényén vettem részt. 
- Képviselői munkám során többször vettem részt területbejáráson. 
- Többször egyeztettünk sport vezetőkkel a társasági adó támogatással 

kapcsolatban. 
- Önkormányzati cégek gazdasági vezetőivel egyeztettem aktuális 

kérdésekről. 
- Több TÁMOP-os pályázati lehetőségről egyeztettem pályázatírókkal. 
- A Színházban tartott fórumon részt vettem az iskola egyházi fenntartásába 

történő átadásával kapcsolatban. 
- Egyeztettem vállalkozásokkal munkahelyteremtéssel kapcsolatban. 
- Fogadtam a francia vendégeinket a Városházán majd a búcsúesten 

elköszöntünk tőlük a Közösségek Házában. 
- A Civil vezetők fórumán vettem részt és tartottam előadást a nem 

költségvetési szervek pályázatáról. 
- A Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 15 éves születésnapi 

ünnepélyén vettem részt a Közösségek Házában. 
- A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP 1.1.2 

„A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált 
programok a konvergencia régiókban)” c. programhoz kapcsolódó 
konferenciáján vettem részt.  

- A Szigetvári Takarékszövetkezet képviselőivel egyeztettem ifjúsági 
iskolai sportprogramok támogatási lehetőségeiről. 

- Delegációval kiutaztunk a Belényesi napokra. 
- A „KÖOK” Nagy László Gimnázium ballagási ünnepségén vettem részt, 

okleveleket adtam át. 
- Neckartenzlingen alpolgármesterét fogadtam, programokon vettünk részt. 
- Németh Csillával, a Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 

vezetőjével egyeztettünk a Neckartenzlingen-i falunapok programjairól. 
 
 
 
Komló, 2012. május 7. 
 
 
 
         Kupás Tamás Levente 
                   alpolgármester 
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