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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 
1. § (3) bekezdése kimondja, hogy többcélú kistérségi társulások megállapodásukat 
felülvizsgálják, amennyiben abban változás következik be.  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felülvizsgálja az 
Együttműködési Megállapodását, a módosításokat átvezeti, melyet a társulás tanácsa 
határozattal hagy jóvá. A változásokat követően valamennyi tagönkormányzat köteles az 
együttműködési megállapodás módosítását minősített többséggel jóváhagyni. 
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/A-10/G §.-ait a 
2011. évi CXCVIII. törvény 39. § (1) bekezdés a.) pontja hatályon kívül helyezte. A hatályon 
kívül helyezett jogszabályi helyek rendelkeztek arról, hogy a kistérségi többcélú 
önkormányzati társulás milyen területfejlesztési feladatokat köteles ellátni. A módosítást 
követően a Baranya Megyei Önkormányzat hatáskörébe utalta a területfejlesztési feladatokat. 
Ennek következtében szükségessé vált a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Együttműködési Megállapodása módosítása a területfejlesztési feladatok tekintetében. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2012. (V.10.) sz. határozatában döntött 
az oktatási intézmények átszervezéséről, a 64/2012. (V.10.) sz. határozatban jóváhagyásra 
kerültek az intézmények alapító okiratai. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Együttműködési Megállapodása függeléke tartalmazza a komlói kistérség közösen 
ellátott feladatait, és az azokhoz kapcsolódó intézmények megnevezését. A függelékben 
szükséges átvezetni a komlói közoktatási intézmények megnevezését, amelyek egyben a belső 
ellenőrzési feladatok tekintetében is átvezetésre kerülnek. 
 
A határozati javaslatban az Együttműködési Megállapodás módosítása fejezetenként és 
feladatonként kerül megnevezésre. Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása, melyben 
jelölésre került a módosítás. Az előterjesztés melléklete terjedelme miatt az előterjesztés 
elektronikus formában kerül kiküldésre, az intézmény-felügyeleti irodán a kinyomtatott 
megállapodás megtekinthető. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 157. § c.) 
pontja hatályon kívül helyezi a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól 
szóló 2004. évi CVII. törvényt, 2013. január 1. napjával. A fent hivatkozott önkormányzati 
törvény IV. fejezetében egyben rendelkezik a jogi személyiségű társulások létrehozásáról. A 
társulások közös feladat-ellátásra jöhetnek létre, megalapításuk ideje 2013. január 1. naptól 
lehetséges. Nem ismert még, hogy a többcélú társulások kiegészítő normatív támogatása a 
jogi személyiségű – újonnan megalapított, vagy jogutód társulások – esetében biztosított lesz-
e a 2013. évi költségvetésben normatív támogatásként.  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás települései közösen látják el a 
szociális, bölcsődei, a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat, a társulás által fenntartott 
intézményekben. A közoktatásban mikro-körzet központok kialakításával tették 
gazdaságosabbá a közoktatási intézmények működését. A közoktatásban a pedagógiai 
szakszolgálati, pályaválasztási tanácsadási feladat is közösen kerül megszervezésre. A 
Kistérségi Iroda szakemberei látják el a belső ellenőrzési, az informatikai segítségnyújtás, 

  



hulladékgazdálkodási, a munka- és tűzvédelmi feladatokat. A mozgókönyvtári feladatokat a 
megyei könyvtárral kötött megállapodással látják el. A költségvetés kiegészítő normatív 
támogatással ösztönzi a kiemelt feladatokat, többek között a szociális, oktatási, belső 
ellenőrzési és mozgókönyvtári szolgáltatások terén. A fent felsoroltakon kívül a kistérség által 
beadható pályázatokon részt vesznek, a kistérségi iroda szakemberei készítik el és kezelik a 
pályázatokat.  
 
Az önkormányzati törvény módosításának ismeretében a Kistérségi Iroda vezetője, a 
szociális, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat vezetője felkeresték a települési 
önkormányzatok polgármestereit, jegyzőit, hogy tájékozódjanak a jövőbeni elképzelésükről, 
szándékukról a társulás által fenntartott intézmények, valamint a közösen ellátott feladatok 
tekintetében. 
 
Valamennyi település az eddig ellátott – közösen fenntartott intézmény által biztosított 
szolgáltatást – társulás formájában szeretné biztosítani a jelenlegi intézményben. A települési 
önkormányzatok polgármesterei – köztük Komló Város Önkormányzat polgármestere is – 
fontosnak tartja, hogy a jelenlegi formában működjenek tovább a közösen fenntartott 
intézmények. Az önkormányzatok feladata lesz továbbra is a jelenleg társult formában ellátott 
bölcsődei, szociális, családsegítő és gyermekjóléti, a közoktatási feladat, valamint az iroda 
munkatársai által ellátott feladatok is. A társult formában működő intézmények feladatukat, 
szolgáltatásaikat magasabb színvonalon, gazdaságosabban tudják ellátni a jövőben is. A 
települési jegyzők és polgármesterek vállalták, hogy tájékoztatják képviselő-testületeiket a 
várható változásról, és szándéknyilatkozatot tesznek a társulás további működtetéséről, a 
jogszabályi változásoknak megfelelően. A 2. sz. melléklet tartalmazza a szándéknyilatkozatot. 
 
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta, az Elnök 
szóban terjeszti elő véleményét. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében – az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság véleményének figyelembevételével – a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása módosítását megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
I. A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi 
Irodája tájékoztatóját - a többcélú társulások megszűnéséről, valamint jövőbeni működési 
lehetőségéről - megismerte és tudomásul veszi. 
 
II. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Együttműködési Megállapodásában átvezetésre kerüljenek a felülvizsgálatnál 
megállapításra kerülő módosítások, az alábbiak szerint:  
 
1.) A III/B. fejezet Ágazati feladatok közül a Területfejlesztési feladatok 1-9. pontja, 11. és 
13. pontja törlésre kerül. A 10. és 12. pont 1. és 2. pontra módosul a területfejlesztési 
feladatoknál. 
2.) Az V. fejezet Társulás szervei közül a Társulás Területfejlesztési Tanácsa törlésre kerül. 
3.) A VI. fejezet Társulás Tanácsa ülései 3.) pontja közül törlésre kerül a Területfejlesztési 
Tanács ülései helyettesítési rendjét tartalmazó hivatkozás, valamint a mellékletek közül a 
Területfejlesztési Tanács tagjai helyettesítési rendje. Ezen fejezet 9. pontja – amely a tanács 
üléseinek szabályait határozza meg - törlésre kerül. 

  



4.) A VI. fejezet Társulási Tanács döntéshozatala részből kikerülnek a Területfejlesztéssel 
kapcsolatos pontok: 2/a., 7.) és 17. pont második része. 
5.) A XI. fejezet Társulás Tanácsának feladata és hatásköre kistérségi fejlesztési tanácsként 
teljes része törlésre kerül. 
6.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2012.(V. 10.) és a 64/2012. (V:10.) 
sz. határozatában jóváhagyta a közoktatási intézmények átszervezését, mely a 
Együttműködési Megállapodás függelékében szerepel. A függelékben az átszervezések 
átvezetésre kerülnek.  
7.) A függelékből a területfejlesztés, mint feladat törlésre kerül. 
8.) A függelékben a belső ellenőrzési feladatok intézményeinél átvezetésre kerül a komlói 
közoktatási intézmények módosítása. 
 
III. A Képviselő-testület szándéknyilatkozatot tesz, arra vonatkozóan, hogy a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által közösen ellátott feladatokat, 2013. január 
1.-napját követően is társult formában kívánja ellátni, felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Társulás Tanácsa ülésén ezen álláspontot képviselje, és a 2. sz. melléklet szerinti 
szándéknyilatkozatot aláírja. 
 
 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2012. június 11. 
 
 
 
         Polics József  
         polgármester 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
1. sz. melléklet 

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

MÓDOSÍTOTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁSA 

2012. 
 

 

 

 

  
Módosításra került: Komló, 2012. február 07. 
 
 
 

  



        Polics József Elnök 
 

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 
A Komlói kistérség önkormányzatai – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. sz. 
41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint a 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 
alapján – abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél 
teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő 
együttműködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák 
a mind magasabb színtű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási 
megállapodást kötnek. 

 

 

 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.) A Társulás neve: 
 

„Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás” 
 
2.) A Társulás székhelye: 
 

7300 Komló, Városház tér 3. 
 

A Társulás tagjai és azok székhelyei az 1. sz. melléklet szerint. 

A Társulás tagjainak lakosságszáma a 2. sz. melléklet szerint 

 

3.) A Társulás önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 
gazdálkodó szerv, amely a társulási megállapodásban megállapított keretek között 
intézményt, vagy más szervezetet alapíthat. A gazdálkodási feladatok adminisztratív 
teendőinek elvégzésével a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetét 
bízza meg, külön megállapodásban foglaltak alapján. A Társulás bankszámlája felett a 
társulás elnöke teljes jogkörrel önállóan, a két elnökhelyettes vagy 1 elnökhelyettes és a 
munkaszervezet vezető együttesen rendelkezik.  

 

  



4.) A Társulás működési területe: az 1. sz. mellékletben szereplő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. 

 

 

5.) A Társulás bélyegzője: Téglalap alakú, „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás” felirattal, a cím, és adószám megjelöléssel. 

 
Statisztikai számjel: 15556741-8411-366-02 
A Társulás adószáma:  15556741-2-02 
Törzsszám:   556749000 

 KSH kód:  0200019 
 
6.) A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke látja el, akadályoztatása esetén a Társulás 

Tanácsa által választott elnökhelyettesek látják el a képviseletet. 
 

7.) A Társulás vagyonáról az együttműködési megállapodás XIII. fejezete rendelkezik. 
 
 
8.) A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatokról a Társulás 

tagönkormányzatai útján gondoskodik. 
 

 

9.) A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik 
érvényesítése céljából a Társuláson belül a Társulás feladatai megvalósítása céljából 
mikro-körzeti társulást hozhatnak létre. 

 

 

10.) A mikro-körzeti társulás működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a 
résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó társulás a 
többcélú társulási rendszer része. 

 

 

11.) A Társulás létrehozásának időtartama: A Társulást az alapító önkormányzatok 
határozatlan időre hozták létre. Működését 1999. december 1. napján Területfejlesztési 
Társulásként kezdte meg. 2004. június 18. napján átalakult a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulásává. 2004. november 10. napján a Kistérségi Területfejlesztési 
Tanács feladatát is vállalta. 2004. december 31. napján a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás, mint költségvetési szerv megszűnt, teljes és általános jogutódja 
az önálló jogi személyként nyilvántartott Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás. A többcélú társulásban, a 65/2004. (IV.15) Korm. rendelet alapján vállalt 
feladatokat határozatlan időre biztosítják. 

 

 

  



12.) A Társulás törvényességi felügyelete: A Társulás működésének törvényességi 
felügyeletét a Baranya Megyei Kormányhivatal látja el, amennyiben kistérségi fejlesztési 
tanácsként jár el. 

 

 

 

 

II.  
 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
 
A Társulás célja az önkormányzati önállóság fejlesztésének elősegítése, a térség, települései 
együttműködésének előmozdítása, valamint a térség érdekeinek a településfejlesztési 
fórumokon való képviselete. Komló és térsége települései, helyi önkormányzatai 
együttműködésének, összefogásának szervezése, összehangolása, a térség halmozottan 
hátrányos helyzetéből adódó infrastrukturális gazdasági és társadalmi lemaradások 
csökkentése, a táj egészének és a természeti és épített környezetének a védelme, a térségi 
lemaradások csökkentése, a térségi fejlesztési programok megvalósítása. A Társulásban 
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és 
eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon 
szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, 
hatásköreit: 

 
- gazdasági és területfejlesztési feladatok 
- tanácsadás, rendezési tervek koordinálása, pályázatfigyelés 
- szakmai oktatás, pályázat készítése, 
- város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
- nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai 

nevelés-oktatás, 
- óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, 
- gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, 

kollégiumi, pedagógiai szakmai szolgáltató feladatok, 
- pedagógiai szakszolgáltatás (logopédia, nevelési tanácsadás, gyógy-

testnevelés, iskolapszichológus) 
- pályaválasztási tanácsadás, 
- kiegészítő alapellátási szolgáltatások (központi orvosi ügyelet), 
- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás 
- ápoló-gondozó otthoni és intézményi ellátás 
- szociális alapellátás: 
- idősek nappali ellátása 
- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- étkeztetés 
- szociális szakellátás 
- családok átmeneti otthona, 
- hajléktalanok átmeneti szállása, 

  



- települési hulladékok kezelése, 
- belső ellenőrzés, 
- informatikai szolgáltatás 
- közbeszerzés 
- tűz- és munkavédelem 
- közművelődési feladatok – Közkincs kerek-asztal 
- mozgókönyvtári szolgálat 
- sport- és ifjúsági feladatok 
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 

 
E pontban meghatározott feladatellátása során: 

- szakmai és komplex program előkészítő, 
- javaslattevő, 
- programmenedzselő, 
- koordináló, 
- döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és 

végrehajtó tevékenységet folytat. 
 
 
 

 
III. 

 
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 

 
III/A. 

 
 
A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 

 
A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: 
 
- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, 
- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése 
indokolt, 
- fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat, 
- vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges 
eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival 
számba kell venni, 
- a tervezés során a Társulás települései, és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az 
érdekeket össze kell hangolni, 
- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 
 
A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: 
 
- figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a 
szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 
- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések 
megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 

  



- a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok 
lebonyolításáról. 
 
A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos 

működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 

 
A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 

- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,  
- a végrehajtás tapasztalatai alapján – a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása 
céljából – a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 
 
A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a 
Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az elemzéshez 
szükséges adatbázist összegyűjteni. 
 
 

 
 

III/B. 

Ágazati feladatok 
 

Területfejlesztési feladatok 
 
 
A kistérségi társulás összehangolja a társulás tagjai, és a kistérség területén működő gazdasági 
szervezetek területfejlesztési elképzeléseit.  
 
1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait. 
 
2. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását. 
 
3. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 
 
4. A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít 
a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről 
benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban. 
 
5. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a 
regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására. 
 
6. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 
különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 

 

  



7. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 
kezelésében. 
 
8. Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához. 
 
9. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel 
rendelkező szervezeteknél. 
 
10. Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – 
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 
 
11. Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. 
 
12.  Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 
 
13 A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi 
fejlesztési tanácsként jár el. 
 

 

Egészségügyi feladatok 
 
1.A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség 
egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének 
romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre 
ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 
 
2. Az egészségügyi alapellátás körzetei kialakításának összehangolása, kijelölése. 
 
3. Háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségben történő közös, vagy egyeztetett 
fenntartása, működtetése. 
 
4. A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése, 
az UNIMEDKER Kft.-vel kötött megállapodás alapján. 
  
5. Közös gyermek, ifjúsági, iskolai és felnőtt fogászati szakellátás létrehozása, fenntartása. 
 
6. A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 
 
7. A Társulás gondoskodik a térségben az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról, illetve 
szervezéséről. 
 
8. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a 
társult önkormányzatoknak, azok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén 
működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és 
eredményéről. 
 
9. Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket, valamint segíti a 
társulásban résztvevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében. 

  



 
10. Vizsgálják a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit. 
 
11. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre. 
 
 
 

Szociális és Gyermekjóléti feladatok 
 
 
1.) A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és 
szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését 
és működését.  
 
2.) A Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.   
 
3.) Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonában a társulás közreműködésével elhelyezést 
biztosítanak a társulás által a kistérség területén működő szakmai szervezettel megkötendő 
feladat-ellátási szerződés keretében. A társulás tagjai e feladatellátás alapelveként rögzítik, 
hogy kizárólag az igénylő lakhelye szerint illetékes tagönkormányzat képviselő-testületének 
beutaló határozatával, a feladatellátó intézmény beutalási rendszere szerinti eljárás alapján 
biztosítható ellátás, amennyiben az illetékes képviselő-testület a szükséges többletfedezetet a 
társulás részére biztosítja, mely a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.. által 
működtetett idősek otthona normatív támogatás feletti költségeit csökkenti. 

Az időskorúak ápolását a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft., Liliom u. 9. által 
működtetett, részben Komló Város Önkormányzata intézménye keretében biztosítja. 

 

4.) A Társulás Tanácsa megalapította a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szociális Szolgáltató Központja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
intézményeit 2007. január 1. napjával. A Társulás Tanácsa által 2010. július 1. napjával 
megalapításra került a Szilvási Bölcsőde.  
Ezekben az intézményekben biztosítja a szociális alap- és szakellátást, a gyermekjóléti 
alapszolgáltatást, valamint a gyermekek napközben ellátását a társulás valamennyi 
tagönkormányzata részére.  
 
5.) Fenti intézmények alapítói jogokkal felruházott irányító szerve a Társulási Tanács, az 
összes irányítói jogot a Társulási Tanács gyakorolja felettük. 
 
6.) A Társulás Tanácsa felhatalmazta Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy 
a személyes gondoskolást nyújtó ellátásokról, illetve a gyermekjóléti alapellátásoktól, és azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson. A rendelet a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás települési önkormányzatai számára 
meghatározza – a szociális törvény 92. § (2) bekezdés¸ illetve a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírásait.  
 
A rendelet alkotási jogkör az alábbi társulás által fenntartott intézményekre érvényes:  
 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 

  



Székhelye:  7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelye: Szászvár, Bányász tér 1. 

- családsegítés 
- gyermekjóléti alapellátás 
- szociális kölcsönök előkészítése 
- szemétszállítási díj támogatás előkészítése 
- adósságkezelési szolgáltatás. 

 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 
Székhelye:  7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelye:  Komló, Vörösmarty u. 3/A. 
   Komló, Kazinczy u. 2-4. 
Telephelye:  Szászvár, Templom tér 4. 
   Egyházaskozár, Fő tér 9. 
    
Szakosított ellátás: 

- hajléktalanok átmeneti szállása – Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
 

- szociális alapszolgáltatási feladatok: 
 

a. házi segítségnyújtás 
b. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
c. szociális étkeztetés 
d. idősek nappali ellátása – Idősek Klubja 
 

7300 gyakorlati oktatási hely 
  

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde 
Székhely: 7300 Komló, Függetlenség u. 28. 
 

 
 
 
 
 
A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:  
 
Az épületek és berendezéseiknek tulajdonjoga Komló Város Önkormányzatáé a Komlói 
székhely tekintetében. 
A Szászvári mikro-körzet tekintetében az épületek és berendezések tulajdonjoga a Szászvári 
Önkormányzaté. 
Az épületek és berendezéseiknek tulajdonjoga Egyházaskozári mikro-körzet tekintetében az 
Egyházaskozári Önkormányzaté.  
 
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a feladatok ellátására szabadon 
használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott 
vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 32/1995. (VII.06.) Kth. sz. Ökr. rendelet 
tartalmazza a Komlói székhely tekintetében. 

  



Az ingó és ingatlan vagyont Komló Város Önkormányzata, Szászvár Nagyközség 
Önkormányzata, Egyházaskozár Önkormányzata a feladat-ellátásához leltár szerint biztosítja. 
 
7.) A Társulás megszervezi és koordinálja a szociális étkeztetést azokon a településeken, 
amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani. 
 
8). A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.  
 
9.) A Társulás látja el a szociális feladatok tekintetében Társulásba belépett társult 
önkormányzatok esetén az irányítási feladatokat. 
 
10.) A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését 
értékelését és ellenőrzését. A szakmai felügyeletet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi 
tekintetében Komló Város Önkormányzata jegyzője látja el. 
 
11.) A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre. 

 

Családsegítő és gyermekjóléti alapellátás: 
 
- gyermekjóléti szolgálat, 
 
- gyermek napközbeni ellátása, 
 
- gyermekek átmeneti gondozása. 
 
1. A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 
 
2. A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 
 
3. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi 
szakemberei számára. 
 
4. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálataik feladatellátásról a többcélú társulás útján 
gondoskodnak, a társulás által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményén keresztül. 

 
5. A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre. 
 

 
 

Közoktatási feladatok 
 
 
1. A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói, irányítási 
feladataival összefüggésben:  
 
a) összehangolja a közoktatási terveket, 

  



 
b) egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát, és együttes 
javaslatot készít a térség demográfiai mutatója alapján a tanulócsoportok számára és 
létszámára, 
 
c) előkészíti a közoktatási megállapodásokat, 
 
d) az óvodai nevelésben és az általános iskolai oktatásban a gyermekek ellátási 
kötelezettségeit is figyelembe vevő megoldásokat dolgoz ki, gimnáziumi, szakközépiskolai, 
szakiskolai, kollégiumi, speciális szakiskolai, pedagógiai szakmai szolgáltató feladatokat lát 
el,  
 
e) a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú 
oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a 
kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a 
térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő oktatást, 
 
f) az e) pontban foglalt feladatok eredményeként dönt a közös intézményfenntartás 
létrehozásáról és fejlesztéséről. 
 
 
2. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a 
társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő 
intézményeknek, (irányítótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről. 
 
3. A szakmai oktatási feladatok hatékony ellátása érdekében központi eszköztárat hoz létre, és 
működteti az eszköztári szolgáltatást. Az eszköztár is elősegíti a hatékony gazdálkodást és 
működtetést. 
 
4. Szakmai napokat szervez. 
 
5. Utazó szakembert biztosít, különösen a nevelési tanácsadás és a logopédia ellátás területén. 
Az utazó szakember biztosítása a „Kökönyösi Oktatási Központ” Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálata által vállalt térségi feladatellátás keretében történik, melyre a 
tagönkormányzatok külön megállapodást kötöttek. A szakszolgálat alaptevékenységeként 
biztosítja a kistérségben 2006. január 1. napjától a gyógy-testnevelés feladatot is, valamint 
2009. január 1. napjától az iskolapszichológusi feladatot,  amelyeknek ellátására vonatkozóan 
a külön megállapodás kiegészítésre kerül. 
 
6. Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a 
kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását.  
 
7. Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a 
kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében. 
 
8. Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre. 
 
9. A Komlói kisétség települései a 2005/2006. tanévtől kezdődően – felmenő rendszerben – az 
alapfokú oktatás és óvodai nevelés terén az intézményeiben a 75 %-os kihasználtságot 
biztosítják. 

  



 
10. Figyelemmel kíséri a közoktatási pályázatokat és benyújtja a kistérség nevében. 
 

 
Hulladékgazdálkodási feladatok 

 
 
A Társulás önkormányzatai megállapodnak abban, hogy egyes hulladékgazdálkodási 
feladataikat közösen látja el, ennek keretében közösen gondoskodnak az illegális 
hulladéklerakók felszámolásáról. 

 

Figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázati lehetőségeket, és a 
kistérség nevében benyújtja a pályázatot. 

 

 

Ellenőrzési feladatok 
 
A Társulás ellátja a társult önkormányzatoknál a belső ellenőrzési feladatokat. A belső 
ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-
ellenőrzéseket, informatikai rendszerellenőrzéseket végeznek. A belső ellenőrzési feladat a 
társulás által kötelezően vállalt közszolgálati tevékenység. 
 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét 
növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött 
szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 
 
A Társulás belső ellenőrzési egysége a társult önkormányzatok vonatkozásában ellenőrzést 
végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat működésével kapcsolatos 
feladatokra vonatkozóan, ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt 
működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a 
helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával 
kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. 
A Társulás belső ellenőrzési egysége: 

 

• Elkészíti és aktualizálja a Társulás önkormányzataira vonatkozó Belső 
ellenőrzési kézikönyvet. 

• Kidolgozza a társult önkormányzatok éves ellenőrzési terveit (éves és stratégiai 
ellenőrzési tervek), kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli 
ellenőrzések figyelembevételével. 

  



• Elkészíti és végrehajtja az ellenőrzési programot és a kapcsolódó 
dokumentumokat. 

• Kiválasztja az ellenőrzési módszereket. 
• Következtetéseket és ajánlásokat dolgoz ki, elkészíti az ellenőrzési jelentést.  
• Nyomon követi az intézkedéseket, utóvizsgálatot végez. 
• Elkészíti az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket. 
• A belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység 

végrehajtásába nem vonható be. 
 
A Társulás Együttműködési Megállapodása függeléke tartalmazza a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai intézményei felsorolását. 

 

 

Munka és tűzvédelmi feladatok 
 
1. Végzi a társulás önkormányzatainál és intézményeinél a munka és tűzvédelmi feladatokat. 
 

2. Írásba foglalja a munka és tűzvédelmi eljárással kapcsolatos feladatokat. 
 

 

3. Igény szerint elkészíti a munka és tűzvédelmi eljárással kapcsolatos tájékoztatót, 
beszámolót. 

 

 

4. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és benyújtása a társulás nevében. 
 
 

 
Informatikai feladatok 

 
1. A Társulás önkormányzatainál összehangolja az informatikai tevékenységet és 

szolgáltatásokat, összehangolja az informatikai rendszer fejlesztését és működtetését. 
 

2. A Társulás önkormányzatainál egységes informatikai rendszert működtet. 
 

 

3. A Társulás kistérségi adatbázisát létrehozza. 
 

 

  



4. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, és a pályázatot benyújtja a társulás 
nevében. 

 

 

 

 

Közbeszerzési eljárás 
 
1. A kistérség területén megszervezi és koordinálja a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

feladatokat, amelyek a kistérséget érintik. 
 

2. Elvégzi a közbeszerzési eljárás végrehajtását. 
 

 

3. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, és a Társulás nevében benyújtja a 
pályázatot. 

 
 
 

Gyermekjóléti szakellátási feladatok 
Családok átmeneti otthona 

 
1. A Társulás a kistérség területén megszervezi a krízishelyzetbe került családok, családok 

átmeneti otthonában történő elhelyezését. 
 

2.  A Társulás hozzájárul a Komlói székhelyű Kistérségi Családok Átmeneti Otthona 
intézményének működtetési költségeihez, a társulás tagönkormányzata állandó 
lakosának elhelyezése esetén. A hozzájárulás mértéke az intézmény fenntartási költsége, 
a normatív hozzájárulás és a saját bevétel feletti rész, egy főre jutó hányada. A 
hozzájárulás megfizetését csak az érintett tag önkormányzat köteles biztosítani. 

 

 

3. A családok átmeneti otthona férőhelyének biztosítására a Társulás megállapodást köt az 
intézmény fenntartójával, a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft-vel. 

 

 

4. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, és a Társulás nevében a pályázat 
benyújtásáról intézkedik. 

 

 

  



 

 

Közművelődési feladatok 
 

1.) A Társulás szervezi a nyilvános könyvtári feladatokat, ezen belül a mozgókönyvtári 
feladatok közös megszervezését. E feladat ellátása érdekében megállapodást köt a Csorba 
Győző Megyei – Városi Könyvtárral. A Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár e 
megállapodás 3. sz. mellékletében megnevezésre kerülő településeken látja el a 
mozgókönyvtári szolgáltatás feladatát. 

 

2.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás területén a közművelődési 
feladatok közös megszervezése. 
 
3.) A közművelődési feladatok térségi ellátásához pályázatok benyújtása. 
 
4.) Kistérségi Közkincs Kerekasztal működetése a Komlói Közösségek Háza. Színház- és 
Hangversenyterem szervezésében. 
 
6.) A Közkincs Kerekasztal kistérségi települései művelődési és művészeti értékeit, 
rendezvényeit, kezdeményezéseit megismerik és megismertetik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport- és Ifjúsági feladatok 
 

A Komlói Kistérség 19 települése részvételével a sport- és ifjúsági élet szervezése, 
rendezvények bonyolítása, koordinálása. 

 

Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, 
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról. 

 

A kistérségi sport- és ifjúsági pályázatok benyújtása. 

 

Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi kapcsolat 
rendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítésére. 

 

  



A sport- és ifjúsági rendezvények támogatása a közoktatási intézmények bevonásával. 

 

A kistérség területén működik a Komló és Kistérsége Fiataljainak Fóruma Egyesület, 
melynek kiemelt célja a közösségfejlesztés, az ifjúság segítése.  

 
IV. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
 

 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 
1. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi minősített többséggel hozott 

határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 
 
2.  Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi 

kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok 
külön többlet-finanszírozását érintő döntéseket. 

 
 
3. A Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
4. A Tárulás tagjainak nyilvántartását a munkaszervezet vezeti. 

 

 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó határozata 

megküldésével az év végén kiléphet. 
A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás 

képviseletét ellátó személynek írásban bejelenteni. 
 
 A Társulási tagság megszűnik, 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
- jogszabályban előírt rendelkezés folytán, 
- ha a Társulás Tanácsa a Társulás megszűnését kimondja, s azt a 

Társulást képező települések képviselő-testületei megerősítik 
határozatukkal. 

 
 
Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő támogatásban 

részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti. 
 

  



V. 
 

A TÁRSULÁS SZERVEI 
 
A Társulás Tanácsa 
A Társulás Elnöksége 
A Társulás Elnöke 
A Társulás Elnökhelyettesei 
A Társulás Bizottságai 
A Társulás Területfejlesztési Tanácsa 
A Társulás Munkaszervezete 

 
 
 

VI. 
 

A TÁRSULÁS TANÁCSA 
 
A Társulás irányító szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok 
mindenkori polgármesterei. Ha a Tanács tagja, a polgármester akadályoztatva van, az 
alpolgármester, vagy külön meghatalmazás alapján az adott település képviselő-testületének 
egy tagja jár el. A meghatalmazás terjedelmét egyértelműen meg kell határozni. 

 
 

 
A Társulás Tanácsának ülései 

 
1.) A Társulás tagjainak a száma: az 1. sz. mellékletben meghatározott 19 önkormányzat. 
 
2.) A Társulás önálló jogi személy. A társulási feladat- és hatáskörök a Társulási Tanácsot 
illetik meg. A Tanács feladatai és hatáskörei a társulás elnökségére átruházhatók. 
A Tanács hatásköréből nem ruházható át:  
 

- egyhangú döntést igénylő kérdések, 
- kinevezések, megbízatások adományozása, visszavonása 
- intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése 

 
3.) A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. (Akadályoztatása 
esetén a polgármestert az alpolgármester helyettesíti, mindkettőjük akadályoztatása esetén 
meghatalmazással az adott település képviselő-testületének tagját lehet megbízni. A 
meghatalmazás teljes körű és részleges körű lehet.) 
Az Együttműködési Megállapodás függeléke tartalmazza a helyettesítés rendjét a Társulás 
Tanácsa, valamint a Területfejlesztési Tanács esetében a 2004. év CVII. törvény 6.§. (2) 
bekezdése, valamint az 1996. évi XXI. törv. 10/D (3) bek. foglaltakra tekintettel. 
 
4.) A Tanács rendes üléseit szükség szerinti számban, de évente legalább 6 alkalommal tartja 
Komló Város Polgármesteri Hivatala nagytermében. 
 

  



5.) A Tanács rendes üléseit a Tanács Elnöke hívja össze. Az ülés meghívóját és az 
előterjesztéseket a társulási tanács tagjainak, Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott tanácskozási és konzultációs joggal rendelkező meghívottak, továbbá a 
részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy az ülés előtt legalább 
3 nappal megkapják. 
 
6.) A Tanács Elnöke rendkívüli ülést köteles összehívni a tagok 1/3-ának, illetve valamely 
bizottság írásbeli kezdeményezésére, a napirend megjelölésével. 
 
7.) A Tanács Elnöke – a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezésére – 
köteles a Tanács ülésének összehívására. 
 
8.) A Tanács üléseire meg kell hívni: 

a.) a Társulási Tanács tagjait, akik szavazati joggal vesznek részt a Tanács ülésein,  
 b.) a Megyei Kormányhivatal vezetőjét, 
 c.) Komló Város jegyzőjét, 
  
 
9.) Abban az esetben, ha Társulási Tanács a területfejlesztési törvényben meghatározott 
kistérségi területfejlesztési feladatokat lát el, területfejlesztési tanácsként jár el, a Társulási 
Tanács ülésére meg kell hívni:  
 - a szavazati joggal rendelkező tagönkormányzat polgármestereit. 
 - Tanácskozási joggal: 
 a.) a Megyei Kormányhivatal képviselőjét, 
 b.) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselőjét, 
 c.) a megyei területfejlesztési tanács képviselőjét, 

d.) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 
munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselőjét, 
e.) az iparosok és kereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy 
kistérségi illetékességű képviselőjét, 
f.) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselőjét, 
g.) a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselőjét, 
h.) meghívottként az e szervezeteket (személyeket) érintő napirendek tárgyalásán 
tanácskozási joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi, és egyéb 
szervezetek képviselői, amelyeket (akit) a kistérségi tanács döntése közvetlenül érint 
vagy amelyeket (akit) az ülésen való részvételre felkérnek. 
i.) Konzultációs joggal rendelkeznek a kistérségben működő mindazon bírósági 
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő 
kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoztak létre, és a Tanácsnál jelzik 
együttműködési szándékukat. 

 
 
 
 
 

A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZATALA 
 

1.) A Társulás Tanácsának döntése: határozat formájában történik. 
 

  



2.) A Társulás Tanácsának tagjai egy szavazattal rendelkeznek. 
 

2/A. Komló Város Önkormányzata képviseletében a polgármester a Társulás Tanácsa 
és Területfejlesztési Tanácsa ülésén az átadott szociális intézményekkel kapcsolatos 
döntéseknél a költségvetés arányában rendelkezik szavazati joggal  

 
3.) A Társulás Tanácsa akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkező 

tagok több mint a fele (10 fő) jelen van és az általuk képviselt települések 
lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések 
lakosságszámának egyharmadát.  

4.) A határozatképtelenség okából elmaradt társulási ülés, az SZMSZ rendelkezései 
szerint megváltoztatott napirenddel is összehívható. 

 
5.) A határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének egybehangzó igen 

szavazata szükséges, amely annyi tag igen szavazatát jelenti, ami eléri az általuk 
képviselt település lakosságszámának egyharmadát. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök vagy az őt képviselő személy szavazata dönt. 

 
 

6.) A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-
testületeiknek a társulási tanácsban végzett munkájukról. 

 
 

7.) A Területfejlesztési törvény alapján egyhangú döntés szükséges, abban az esetben, ha 
területfejlesztési tanácsként jár el: 

 
- a kistérség területfejlesztési koncepciójának és ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programjának 
elfogadásához, ellenőrzéséhez 

- a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében készített 
pénzügyi terv elfogadásához 

- helyi önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal, a megyei 
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal kötött 
megállapodáshoz 

- elnökség megválasztásához 
- költségvetésének megállapításához 
- szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához 

 
8.) Minősített többség szükséges, a többcélú kistérségi társulás tanácsa döntésekor: 

- A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – 
pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás 
meghatározásához, 

- Zárt ülés elrendeléséhez: a vagyonával való rendelkezés és általa 
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket 
sértene, 

- sürgősségi indítványhoz, 
- az egyhangú döntést igénylő kérdésekben, amennyiben az 

egyhangúság nem valósult meg, 30 napon belül megismételt ülésen 
történő döntéshez, 

  



- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás 
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 

- abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat 
meghatároz. 

 
9.) Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen 

lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 

 
10.) A döntéshozatalból kizárt az a tag, vagy képviselője, akit, vagy akinek 

hozzátartozóját az ügy érinti. Az érintettséget a tag köteles bejelenteni. 
 
 

11.) A döntésből kizárt tagot a jelenlét szempontjából figyelembe kell venni, nevét 
a jegyzőkönyvben külön fel kell tüntetni. 

 
 

12.) A Társulás Tanácsa döntéseit nyílt vagy titkos szavazással hozza. 
 
 

13.) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 
 
 

14.) A Társulás Tanácsa személyi ügyekben titkos szavazást tart, ha bármely tag 
vagy az érintett ezt indítványozza, és a Tanács minősített többséggel ezt ügyrendi 
kérdésként jóváhagyja. A titkos szavazás lebonyolítása háromtagú eseti bizottság 
feladata. 

 
 

15.) Titkos szavazásnál a szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. 
 
 

16.) A szavazás rendje:  
 

- az Elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott 
határozati javaslatot egyenként megszavaztatja. 

- A beérkezés sorrendjében előbb a módosító, majd az eredeti 
javaslatok felett kell dönteni. 

- Szavazni először igen, majd nemet, végül tartózkodást tartalmazó 
elnöki kérdésre adandóan kell,  

- A szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti az 
eredményt. 

 
17.) A Társulás Tanácsának határozatait külön-külön – a naptári év elejétől 

kezdődően – folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni és következők szerint:
   

 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
……………/………év (……hó……nap) számú Tct. Határozata. 
 

  



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Területfejlesztési 
 Tanácsának határozata: 

 
………………./……….év(….hó……nap) számú Tft. Határozata 

 
 
 

VII. 
 

A TÁRSULÁS ELNÖKSÉGE 
 
 

1.) A Társulás Elnöksége háromtagú. Az Elnökség vezetője az elnök, tagjai a két 
elnökhelyettes. 

 
2.) Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati ciklus idejére 

választja meg. A társulás elnöke szervezi a társulás munkáját. 
 

 
3.) Az Elnökség ülését a Tanács Elnöke vezeti. Az Elnökség feladatait a Társulás Elnöke 

osztja ki, rendelkezik a felelősökről és a határidőkről. 
 
 

4.) A Társulás bankszámlája felett az elnök teljes jogkörrel önállóan, a két elnökhelyettes 
vagy 1 elnökhelyettes és a munkaszervezet vezető együttesen rendelkezik 

 
 

5.) Az elnökség irányítja és felügyeli a munkaszervezet tevékenységét. 
 
 
 

VIII. 
 

A TÁRSULÁS ELNÖKE 
 

1.) A Társulás Tanácsának Elnöke tagja a Tanácsnak, határozathozatal, döntéshozatal 
szempontjából tagnak tekintendő. 

 
2.) A Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője felett valamennyi munkáltatói 

jogokat a Társulási Tanács gyakorolja, akit a munkáltatói jog gyakorlása során az 
elnök képvisel. A munkaszervezet dolgozói felett a munkáltatói jogot a 
munkaszervezet vezetője gyakorolja a közalkalmazotti törvény szabályai szerint. 

 
 
3.) A Társulás Elnökének feladata: 

 
- képviseli a társulást, 
- ellátja a kötelezettségvállalási, utalványozási, kiadmányozási 

jogosítványt, 
- előkészíti, összehívja és vezeti a Tanács üléseit, 

  



- érvényt szerez az SZMSZ szabályainak, 
- közvetlenül felügyeli a munkaszervezet munkáját, 
- elkészítteti a társulás és a munkaszervezet működéséhez szükséges 

szabályzatokat. 
 

 
 
 
 

IX. 
  

A TÁRSULÁS ELNÖKEHELYETTESE 
 

A Társulási Tanács- az Elnök javaslata alapján – az önkormányzatok választási ciklusának 
idejére a saját tagjai sorából két elnökhelyettest választ.  

 

A Társulás Tanácsának tagönkormányzatai több mint felének igen szavazata szükséges az 
elnökhelyettes megválasztásához. 

 
X. 

 

A TÁRSULÁSI TANÁCS BIZOTTSÁGAI 
 
1.) A Társulás Tanácsa előkészítő, szervező, javaslattevő és ellenőrzési hatáskörrel 

ágazati, szakmai és eseti bizottság létrehozásáról dönt. 
 
2.) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a tanács tagjai közül kell 

megválasztani. Az Elnök és az elnökhelyettesek bizottságnak nem lehetnek tagjai, a 
bizottsági elnök más bizottságnak nem lehet tagja 

 
 

3.) A Társulási Tanács tagját legfeljebb két bizottság tagjának lehet megválasztani. 
 
 

4.) A bizottságok elnökeit és tagjait díjazás nem illeti meg a bizottságban végzett 
munkájáért. Az Elnök, írásban engedélyezheti az indokolt és igazolt költségek 
megtérítését. 

 
 

5.) A bizottságok előkészítik a Társulási Tanács döntéseit, ellenőrzik a döntések 
végrehajtását.  

 
 

6.) A bizottság tevékenységi körébe tartozó ügyben előterjesztés csak a bizottság 
véleményezésével nyújtható be. 

 

  



 
7.) A döntéshozatalból kizárt az a bizottsági tag, akit, vagy akinek hozzátartozóját 

személyesen érinti az ügy. 
 
 

8.) A személyes érintettséget a tag köteles bejelenteni. 
 
 

9.) A bizottság összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. 
 
 

10.) A bizottság elnöke, amennyiben területfejlesztéssel kapcsolatos téma kerül 
megvitatásra, köteles meghívni a tanácskozási és konzultációs joggal rendelkező 
szervezeteket. 

 
 

11.) A Társulási Tanács az alábbi bizottságokat hozza létre: 
 
 

- Területfejlesztési Bizottság 
- Humánszolgáltató Bizottság 
- Pénzügyi Bizottság 
- Jegyzői Kollégium 

 
12.) A Társulási Tanács választja a bizottság tagjait és elnökét. 
 
13.) A bizottságok hatásköreit, létszámát és személyi összetételét az SZMSZ 

melléklete tartalmazza. 
 
 

14.) A bizottságok külső tagja csak a kistérség valamely településén állandó 
lakcímmel rendelkező személy lehet. 

 
 

15.) A Bizottság működésére – e fejezetben foglalt eltérésekkel – a Társulási 
Tanács működésére vonatkozó szabályok az irányadók 

 
 
 

XI. 
 

A TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE,  
 

A Társulás által alapított és fenntartott Szociális Szolgáltató Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi alapítói és irányítási 
joga magába foglalja az alábbiakat: 
 

a.) az intézmény alapítójaként és irányítójaként köteles biztosítani az intézmény 
folyamatos működésének feltételeit, 

  



b.) gondoskodik a normatív működési támogatás igényléséről és a települési 
önkormányzatok támogatása megállapításáról, 

c.) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynél meghatározza az intézményi 
térítési díjat, 

d.)  ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét, a gesztor önkormányzat 
közreműködésével, 

e.) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, 
valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet, 

f.) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét – a 
megbízott gesztor önkormányzaton keresztül, 

g.) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről, 
h.)  az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
i.) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról,  
j.) szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa működtetett szociális szolgáltatások és 

intézmények vonatkozásában, 
k.) ha működés ellenőrzése során jogszabálysértést tapasztal, gondoskodik annak 

megszüntetéséről, 
l.) a települési önkormányzatok képviselő-testületeit a határozati kivonattal értesíti az 

intézmény működését érintő döntésekről, 
m.) az intézmény szakmai felügyeletét ellátó gesztor önkormányzattal kapcsolatot tart. 
 

 
 

A TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 
KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCSKÉNT 

 
 

7301 A tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 
gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió 
fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi 
önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a 
kistérségi területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit. Ennek keretében: 

a.) vizsgálja és értékeli a kistérségi társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;  
b.) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 
c.) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 
d.) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít 

a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 
szerepel; 

e.) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi 
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

f.) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepcióról, programokról, 
különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; 

g.) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

h.) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; 

  



i.) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 
j.) koordinálja a kistérségben működő társulások és már – a területfejlesztésben érdekelt – 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 
k.) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 
l.) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 
erősítő felhasználását; 

m.)  véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával szemben. 
 

 
XII. 

 
A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE 

 
 

2.) A Társulás az együttműködési megállapodásban vállalt tevékenységek, feladatok 
megszervezése, végrehajtása érdekében önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként, munkaszervezetet működtet. A munkaszervezet működtetését a központi 
költségvetés, az önkormányzatok tagdíjából és feladatalapú többlet hozzájárulásából, 
valamint az önálló gazdálkodási bevételekből finanszírozza. 

 
 
A Társulás Tanácsa: 

a.)  a Kistérségi Iroda alapítójaként köteles biztosítani működésének feltételeit, 
b.) ellenőrzi az iroda működésének törvényességét, 
c.) jóváhagyja az iroda szervezeti és működési szabályzatát, 
d.) évente értékeli az iroda működését, 
e.) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogot, 
f.) gondoskodik a települési önkormányzatok és az iroda kapcsolatrendszerének 

kiépítéséről. 
 
 
3.) A munkaszervezet megalakulásának ideje:  2005. január 1. napjától. 

 
4.) A munkaszervezet a Kistérségi Irodában, Komló városában működik, vezetője 

kistérségi iroda vezetője, az iroda létszáma összesen: 10 fő 
 
 

5.) A Kistérségi Iroda pénzügyi és gazdálkodási feladatainak adminisztratív teendőit 
Komló Város Önkormányzata Gazdasági és Ellátó Szervezete látja el külön 
megállapodás alapján. 

 
6.)  A munkaszervezet feladata: 

 
a. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtása a feladatok 

megvalósítása. 
b. Az elnökségi, ágazati és az eseti bizottságok üléseinek előkészítése. 
c. A Társulási Tanács elé kerülő előterjesztések elkészítése. 

  



d. A Társulási Tanács és szervei ügyviteli feladatainak ellátása. 
e. A Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveinek elkészítése. 
f. A meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, 

tájékoztatása. 
g. A kistérség tagönkormányzatainak belső ellenőri feladatainak ellátása. 
h. A kistérség tagönkormányzatainak munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása. 
i. A kistérség közbeszerzési eljárásának lefolytatása. 
j. A kistérség kommunikációs és informatikai feladatainak ellátása. 
k. A kistérség társulási megállapodásában és jogszabályban előírt 

területfejlesztési feladatainak ellátása keretében: 
• vizsgálja és értékeli a kistérségi társadalmi, gazdasági és környezeti 

helyzetét, adottságait; 
• kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, 

illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési 
programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 

• pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása 
érdekében; 

• a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen 
véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra 
az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel 
kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 
szerepel; 

• megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati 
társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális 
fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai 
finanszírozására és megvalósítására; 

• véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési 
koncepcióról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét 
érintő intézkedéseit illetően; 

• közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; 

• forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához; 

• képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 
• koordinálja a kistérségben működő társulások és már – a 

területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, 
együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

• pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források 
igényléséhez; 

• megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, 
valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források 
hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

• véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával szemben. 
 

A Társulás Tanácsa a munkaszervezet vezetője felett valamennyi munkáltatói jogot 
gyakorolja, a Társulás Tanácsát a munkáltatói jog gyakorlása során az elnök képviseli. 
 

  



A munkaszervezet dolgozóinak alkalmazására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
szabályai az irányadók, a dolgozók felett a munkáltatói jogkört a munkaszervezet vezetője 
gyakorolja. 
 

XIII. 
 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 
 
1.) A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében pénzügyi 

hozzájárulást biztosít, átadott pénzeszköz formájában, amely a Társulás vagyonát képezik. 
 
2.) A Társulás önállóan gazdálkodó, önálló jogi személy. Gazdálkodásával kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat – külön megállapodásban foglaltak alapján – a GESZ látja el A 
Társulás gazdálkodására  az önállóan gazdálkodó szerv  szabályai az irányadóak. 

 
 
3.) A Társulás gazdálkodásával és beszámolásával kapcsolatos feladatokat az önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szervként létrehozott munkaszervezet, a Kistérségi 
Iroda látja el. A Társulás gazdálkodásának és beszámolásának ellenőrzését a Pénzügyi 
Bizottság látja el. 

 
 
4.) A Társulás vagyona a tagdíjakból, átadott pénzeszközből, és egyéb szervezetek 

támogatásából képződik. A vagyon szaporulata a többcélú társulást illeti meg. 
 
 
5.) A Társulás bevételei elősegíti: 
 

- az önkormányzatok közszolgáltatásainak biztosítását, 
- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, 
- a települések összehangolt fejlesztéséhez és működéséhez az anyagi 

eszközök hatékonyabb felhasználását. 
 
6.) A tagdíj mértékét – lakosságarányosan, folyó évi költségvetése tervezésében szereplő 

népesség szám után – a tagok évente állapítják meg, mely összeget minden év március 31. 
napjáig átutalnak a Többcélú Társulás bankszámlájára. 

 
7.) „A tagdíjat és a tagdíjon kívüli egyéb – a kistérségi társulás folyamatos működtetéséhez 

szükséges – pénzügyi fedezetet a társulás tagjai lakosságának arányában, illetve külön 
határozatban, megállapodásban rögzítettek szerint köteles megfizetni a társulás részére. 
Amennyiben a tagok nem bocsátják a társulás rendelkezésére a hozzájárulást a megadott 
határidőn túli kétszeri, határidővel történő fizetési felszólítás követően a társulás jogosult 
azonnali beszedési megbízással leemelni. (Az azonnali beszedési nyilatkozat a jelen 
megállapodás melléklete). 

 
 
A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a 
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett 
eleget. A kizárást megelőzően a társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott 

  



határozatával kezdeményezheti azon önkormányzatok részére nyújtott szolgáltatás 
megszüntetését, amely három hónapja fennálló legalább ötszázezer forint, illetve a 
kötelezettsége 50 %-a összegű lejárt tartozása van és fizetési haladékot nem kért a hátralék 
megfizetésére. 
A fizetési haladékot a fizetési határidő lejáratát követően három munkanapon belül 
kérelmezhet a fizetésre kötelezett a Társulás Elnökétől. A fizetési haladék időtartamára 
vonatkozóan a Társulás Munkaszervezete Vezetője egyeztetést folytat a fizetési haladékot 
kérő tagönkormányzattal. A fizetési haladék letelte után – nem teljesítés esetén – azonnali 
beszedési megbízást bocsát ki a Társulás.  
 
A Társulás azon tagönkormányzatok esetében, akik rendszeresen nem teljesítik fizetési 
kötelezettségüket új szolgáltatás bevezetése iránti kérelmét a Tanács elutasíthatja, vagy egyéb 
pénzügyi kötelezettséggel járó szolgáltatás igényléséből kizárhatja a társulás tagjainak több 
mint fele minősített többséggel hozott határozatával. 
 
 
8.) A Társulás a vagyonát tervezett céljai megvalósításához használhatja fel. 
 
9.)  A többcélú kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyona – az 

aktiválást követően ingatlanvagyon esetében – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más 
vagyon esetében 5 évig nem idegenítheti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy 
szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a többcélú kistérségi 
társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásnak fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez 
az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy az adott 
közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja. 

 
 
10.) Az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén, a 

támogatással létrehozott kistérség tulajdonát képező vagyon a közszolgáltatást ellátó helyi 
önkormányzat tulajdonába kerül. 

 
 
11.) A társulás önállóan gazdálkodó szerv, vagyonával az éves költségvetés szerint 

önállóan gazdálkodik, pénzügyi és gazdálkodási adminisztratív feladatait részben Komló 
Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete – külön megállapodásban foglaltak 
szerint – látja el. 

 
 
12.) A Társulás éves költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 

állapítja meg. A Társulás Tanácsa munkaszervezete, a Kistérségi Iroda útján gondoskodik 
a költségvetés végrehajtásáról. 

 
 
13.) A Társulás az alaptevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat térítés ellenében is 

végezheti. 
 
 
 

XIV. 

  



A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 
 A Társulás megszűnik 

A többcélú kistérségi társulás megszűnik, amennyiben tagjainak a száma a megállapodásban 
szereplő tagok felére csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri 
el a kistérség lakosságszámának 60 %-át.. Területfejlesztési feladatok vállalása esetén 
valamely tag kilépésekor. 

 

A Társulás megszűnik: 

a./ a tagok közös megegyezésével 

b./ a bíróság jogerős döntése alapján 

 

 

1.) A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással a megszűnéstől számított 6 hónapon 
belül elszámolnak. A megszűnéskor meglévő vagyont a Társulási Tanács értékesíteni 
köteles. A fennmaradó vagyont a tagok egymás közt megosztják a megszűnés évét 
megelőző 5 évben általuk befizetett hozzájárulás arányában. 

 

2.) Amennyiben a megszűnés időpontja és a megalakulás időpontja közt 5 év még nem telt el, 
a fennmaradó vagyon felosztása a tagok által a megszűnésig teljesített hozzájárulás 
arányában történik. 

 

 

3.)  A Társulás megszűnése esetén a vagyoni kötelezettségek (vagyoni hátrány) tekintetében a 
társult tagok évi hozzájárulásuk arányában állnak helyt. 

 

 

4.) A Belügyminisztérium által 2004. évben meghirdetett pályázattal kapcsolatos esetleges 
visszafizetési kötelezettséget az az önkormányzat (-ok) kell, hogy teljesítse (-ék), amely (-
ek) miatt a visszafizetési kötelezettség jelen megállapodás nem teljesítése, hibás teljesítése 
vagy a tag idő előtti kilépése folytán keletkezett. 

 

 

5.) A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet 17. §-a 
értelmében: a pályázati támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie a 
központi költségvetésbe, ha 

 
a.) a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy 

az aktiválást követően ingatlanvagyon esetében tíz éven, más vagyon esetében öt 
éven belül – elidegenítik, ide nem értve a 15. §-ban foglaltakat; 

b.) a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és 
feltételeknek megfelelően használják fel. 

 

  



6.) Amennyiben az adott feladat többcélú kistérségi társulásban történő ellátása három éven 
belül megszűnik (a támogatási megállapodás aláírását követően) – kivéve, ha a feladat 
jogszabály által kerül megszüntetésre – úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást 
kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 

 

7.) Amennyiben a többcélú kistérségi társulásból történő kilépés eredményeként a többcélú 
társulás nem felel meg a többcélú kistérségi társulás kormányrendeletben meghatározott 
feltételeinek, úgy a kilépő önkormányzat(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzatra – 
lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a 
központi költségvetésnek megfizetni. 

 

 

8.) A számlát kezelő önkormányzat a támogatás felhasználásáról – a mindenkor zárszámadás 
keretében, a támogatás felhasználásáról kötött megállapodás szerint – köteles elszámolni. 

 
 

XV. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 18. napjától határozatlan időre, de legalább 3 

évre jött létre, a tag önkormányzatok a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában 
legalább 3 évre szóló együttműködést vállaltak. Az módosított Társulási Együttműködési 
megállapodás 2005. január 1. napján kelt. 

 
A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 

között tárgyalásos – az Elnökség előtt – formában egyeztetni. Eredménytelen egyeztetést 
követően a tagok a bírósághoz fordulhatnak. 

 
A tagok e Társulási Megállapodásban eredő vitáik esetére kikötik a Komlói Városi Bíróság 

kizárólagos illetékességét. 
A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre az Ötv., a Tft., a Tkt, az 

Áht., az Ámr. És a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Záradék: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési 
Megállapodását a Társulás Tanácsa a 2/2005. (I.5.) és 4/2005.(I.5.) határozatával 
elfogadta. Az együttműködési megállapodás 2005. január 1. napjától hatályos. 
Az együttműködési megállapodás módosításra került a 14/2005. (II.9.) számú 
határozattal – a mozgókönyvtári szolgálat és a hajléktalanok éjjeli menedékhelyére 
vonatkozóan – és a 49/2005. (XI.6.) számú határozattal – a gyógy-testnevelési 
feladatokra vonatkozóan. 
 
A 61/2006. (XII.7) sz. Tct. Határozattal a szociális alap- és szakellátás, valamint a 
családsegítő és gyermekjóléti feladatok kerültek a társulás által fenntartott intézmények 
keretében megszervezésre. 
 

  



A 25/2007. (IV. 27.) Tct. Rendeletében módosításra került Szociális Szolgáltató Központ 
telephelyének módosítása – Hajléktalanok Átmeneti Szállása kialakítása miatt. 
 
A 20/2007.(IV.27.) Tct. Határozatban a Csorba Győző Megyei Könyvtár által ellátott 
szolgáltatás került bővítésre. 
 
A 29/2007. (IV. 27.) Tct. Számú határozatában döntött a Tanács arról, hogy a hétvégi 
fogászati ügyelet ellátására a tagönkormányzatok részvételével megállapodást köt a Pécs 
Egyesített Egészségügyi Intézettel. 
 
A Társulás Tanácsa a 53/2007. (X.17.) Tct. Számú határozatában az együttműködési 
megállapodást határozatlan időre szólóan módosította. 
A Megállapodás Sport- és ifjúsági feladatok ellátásával, valamint a Közkincs Kerek-
asztal közművelődési tevékenységével kiegészült. A közoktatási feladat-ellátás a 
pályaválasztási tanácsadás feladat ellátásával kiegészítésre kerül. 
 
A Társulás Tanácsa a 14/2008. (IV. 25.) Tct. Számú határozatában módosította az 
Együttműködési Megállapodást a mozgókönyvtári szolgáltatás tekintetében, Máza és 
Szalatnak Község felvételre került. 
 
A Társulás Tanácsa a 26/2008. (VI. 27.) Tct. Számú határozatával módosította az 
Együttműködési Megállapodást: inkasszó, intézmények átszervezése, szavazati arány 
megállapítása. 
 
A Társulás Tanácsa a 08/2009. (II. 17.) Tct. Számú határozatával módosította az 
Együttműködési Megállapodást: ellenőrzési feladatok, orvosi ügyelet átszervezése, 
statisztikai számjel módosítása. 
 
A Társulás Tanácsa a 38/2009. (VI. 26.) Tct. Számú határozatával módosította az 
Együttműködési Megállapodást az oktatási intézmények átszervezése miatt. 
 
A Társulás Tanácsa a 44/2009. (IX. 18.) Tct. Számú határozatával kiegészítette az 
Együttműködési Megállapodást az iskolapszichológusi hálózat kiépítésével. 
 
A Társulás Tanácsa a 45/2009. (X. 22.) Tct. Számú határozatával kiegészítette az 
Együttműködési Megállapodást a családi napközi (gyermekek napközbeni ellátása 
feladattal. 
 
A Társulás Tanácsa 58/2009. (XI. 13.) sz. Tct. Határozatával módosította az 
Együttműködési Megállapodást. 
 
A Társulás Tanácsa 21/2010. (IV. 07.) sz. Tct. Határozatával módosította az 
Együttműködési Megállapodást. 
 
A Társulás Tanácsa 28/2010. (V. 26.) sz. Tct. Határozatával módosította az 
Együttműködési Megállapodást. 
 
A Társulás Tanácsa 19/2011. (IV. 01.) sz. Tct. Határozatával módosította az 
Együttműködési Megállapodást. 
 

  



A Társulás Tanácsa 37/2011. (IX. 30.) sz. Tct. Határozatával módosította az 
Együttműködési Megállapodást. 
 
A Társulás Tanácsa 03/2012. (II. 07.) sz. Tct. Határozatával módosította az 
Együttműködési Megállapodást 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása 
hatályos: 2005. január 1. napjától.      
 
K o m l ó, 2012. február 07. 
 

Polics József 
Elnök 

 
 
 

FÜGGELÉK 
KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS ÖNKORMÁNYZATAI 
 
 
1. 
 

BODOLYABÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

7394 BODOLYABÉR, 
PETŐFI U. 21. 

2. 
 

EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

7394 EGYHÁZASKOZÁR, 
FŐ TÉR 1. 

3. 
 

HEGYHÁTMARÓC KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

7348 HEGYHÁTMARÓC, 
KOLOZSVÁRI U. 18. 

4. 
 

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

7694 HOSSZÚHETÉNY, 
FŐ ÚT 166. 

5. 
 

KÁRÁSZ KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

7333 KÁRÁSZ, 
PETŐFI U. 36. 

6. 
 

KÖBLÉNY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

7334 KÖBLÉNY 
KOSSUTH TÉR 1. 

7. 
 

LIGET KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

7331 LIGET, 
JÓZSEF A. U. 7. 

8. 
 

MAGYAREGREGY 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7332 MAGYAREGREGY, 
KOSSUTH U. 73. 

9. 
 

MAGYARHERTELEND 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7394 MAGYARHERTELEND, 
KOSSUTH U. 46. 

10. 
 

MAGYARSZÉK  
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7496 MAGYARSZÉK 
KOSSUTH U. 33. 

11. 
 

MÁNFA 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7304 MÁNFA, 
FÁBIÁN B. U. 58. 

12. 
 

MÁZA 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7351 MÁZA, 
KOSSUTH U. 24. 

13. 
 

MECSEKPÖLÖSKE 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7305 MECSEKPÖLÖSKE 
SZABADSÁG U. 21. 

  



14. 
 

SZALATNAK 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7334 SZALATNAK 
BÉKE U. 4. 

15. 
 

SZÁSZVÁR  
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7349 SZÁSZVÁR, 
MÁJUS 1. TÉR 1. 

16. 
 

SZÁRÁSZ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

7184 SZÁRÁSZ, 
HUNYADI U. 10. 

17. 
 

TÓFŰ 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7348 TÓFŰ 
KOSSUTH U. 58. 

18. 
 

VÉKÉNY 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7333 VÉKÉNY, 
FŐ U. 43. 

19. 
 

KOMLÓ  
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

7300 K
OML
Ó, 

VÁROSHÁZ TÉR 3. 
 
 
 

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 

2010. JANUÁR 1. 
 

 
Sorszám Település neve 0-5 éves 6-13 éves 14-59 éves 60 év feletti Összesen 
1. Komló város 

 
1292 1720 17371 6070 26.453 

2. Mánfa 
  

40 53 591 164 848 

3. Kárász 
  

16 20 244 76 356 

4.  Szalatnak 
  

7 27 250 91 375 

5.  Vékény 
 

4 13 101 33 151 

6. Szászvár 
 

101 
 

165 1661 612 2.539 

7. Hegyhátmaróc 
 

9 10 111 46 176 

8. Egyházaskozár 
 

37 47 537 210 831 

9. Szárász 
 

1 2 32 16 51 

10. Tófű 
 

13 8 85 38 144 

11. Máza 
 

66 97 838 302 1.303 

12. Köblény 
 

9 15 173 58 255 

  



13. Bodolyabér 
 

16 26 170 64 276 

14. Hosszúhetény 
 

215 292 2.215 695 3.417 

15. Liget 
 

28 41 288 80 437 

16. Magyaregregy 
 

26 48 498 216 788 

17. Magyarhertelend 
 

28 47 457 160 692 

18. Magyarszék 
 

56 81 745 254 1.136 

19. Mecsekpölöske 
 

17 38 296 97 448 

 Összesen. 1.981 2.750 26.663 9.282 40.676 
 
 
 

LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 
 
 
Sorszám Település neve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Komló város 
 

27528 27355 27165 26970 26741 26453 

2. Mánfa 
  

892 883 874 850 849 848 

3. Kárász 
  

369 372 375 365 371 356 

4.  Szalatnak 
  

422 412 401 387 375 375 

5.  Vékény 
 

158 164 166 161 154 151 

6. Szászvár 
 

2682 2624 2583 2573 2557 2539 

7. Hegyhátmaróc 
 

216 208 209 193 192 176 

8. Egyházaskozár 
 

871 877 852 843 831 831 

9. Szárász 
 

64 62 55 57 57 51 

10. Tófű 
 

138 137 138 144 143 144 

11. Máza 
 

1350 1337 1322 1308 1309 1303 

12. Köblény 
 

296 293 288 274 264 255 

13. Bodolyabér 
 

303 290 285 270 273 276 

14. Hosszúhetény 
 

3346 3328 3332 3398 3399 3417 

15. Liget 
 

445 435 441 446 446 437 

  



16. Magyaregregy 
 

853 868 833 799 790 788 

17. Magyarhertelend 
 

694 672 679 705 697 692 

18. Magyarszék 
 

1123 1108 1118 1114 1130 1136 

19. Mecsekpölöske 
 

481 472 469 455 450 448 

  
Összesen 

 
42231 

 
41894 

 
41585 

 
41312 

 
41028 

 
40676 

  



 

Befizetett tagdíj lakosságszám alapján 
Település neve 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Tagdíj 220 Ft/fő 530 Ft/fő 530 Ft/fő 530 Ft/fő 500 Ft/fő 504 Ft/fő 

Összes lakosság 42.587 42.231 41.894 41.585 41.312 41.028 

       

Bodolyabér 69.300 160.590 153.700 151.050 135.000 137.592 

Egyházaskozár 192.940 461.630 464.810 451.560 421.500 418.824 

Hegyhátmaróc 46.860 114.480 110.240 110.770 96.500 96.768 

Hosszúhetény 731.940 1.773.380 1.762.250 1.765.960 1.699.000 1.713096 

Kárász 85.360 195.570 197.160 198.750 182.500 186.984 

Komló 6.115.780 14.589.840 14.498.150 14.397.450 13.485.000 13.477.464 

Köblény 67.540 156.880 155.290 152.640 137.000 133.056 

Liget 97.240 235.850 230.550 233.730 223.000 224.784 

Magyaregregy 187.000 452.090 460.040 441.490 399.500 398.160 

Magyarhertelend 153.340 367.820 356.160 359.870 352.500 351.288 

Magyarszék 247.060 595.190 587.240 592.540 557.000 569.520 

Mánfa 197.560 472.760 467.990 463.220 425.000 427.896 

Máza 300.740 715.500 708.610 700.660 654.000 659.736 

Mecsekpölöske 104.940 254.930 250.160 248.570 227.500 226.800 

Szalatnak 94.160 223.660 218.360 212.530 193.500 189.000 

Szárász 15.620 33.920 32.860 29.150 28.500 28.728 

Szászvár 596.200 1.421.460 1.390.720 1.368.990 1.286.500 1.288.728 

Tófű 30.580 73.140 72.610 73.140 72.000 72.072 

Vékény 34.980 83.740 86.920 87.980 80.500 77.616 

Összesen 9.369.140 22.382.430 22.203.820 22.040.050 20.656.000 20.678.112 
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Területfejlesztési 
Tanácsának polgármesterei és akadályoztatásuk esetén megbízott  

helyettesítő polgármester  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Település Polgármester Helyettes Polgármester 

Bodolyabér Böröcz Tibor Kovács Gyula 

Egyházaskozár Weisz Kornélia Varga Lívia 

Hegyhátmaróc Varga Lívia Weisz Kornélia 

Hosszúhetény Dr. Csörnyei László Kovács Gyula 

Kárász Lép Péter Fülöpné Rákosa Ildikó 

Köblény Klesch Csaba Bregó János 

Liget Vargáné Szabó Gabriella Papp István 

Magyaregregy Fülöpné Rákosa Ildikó Lép Péter 

Magyarhertelend Kovács Gyula Hohn Krisztina 

Magyarszék Kárpáti Jenő Vargáné Szabó Gabriella 

Mánfa Hohn Krisztina Kovács Gyula 

Máza Pecze Gábor Bék János 

Mecsekpölöske Papp István Vargáné Szabó Gabriella 

Szalatnak Bregó János Kiss Gyula 

Szászvár Bék János Pecze Gábor 

Szárász Simon Péter Weisz Kornélia 

Tófű Walke Zsolt Simon Péter 

Vékény Endrődi Tibor Bék János 

Komló Polics József Bék János 
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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
polgármesterei és akadályoztatásuk esetén helyettesítéssel megbízott 

alpolgármester/képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Település Polgármester Alpolgármester 
Bodolyabér Böröcz Tibor Dobszai István 

alpolgármester 
Egyházaskozár Weisz Kornélia Weisz Péter képviselő 
Hegyhátmaróc Varga Lívia Czinege Sándor képviselő 
Hosszúhetény Dr. Csörnyei 

László 
Csajkás Géza alpolgármester 

Kárász Lép Péter Dobos László alpolgármester 
Köblény Klesch Csaba Dékány László 

alpolgármester 
Liget Vargáné Szabó 

Gabriella 
Geisz Angéla alpolgármester 

Magyaregregy Fülöpné Rákosa 
Ildikó 

Szabó József alpolgármester 

Magyarhertelend Kovács Gyula Pető Gábor képviselő 
Magyarszék Kárpáti Jenő Lajos János alpolgármester 

Mánfa Hohn Krisztina Tódenbergné Imrő Mária 
alpolgármester 

Máza Pecze Gábor Radics Ferenc 
alpolgármester 

Mecsekpölöske Papp István Rudl Jánosné alpolgármester 
Szalatnak Bregó János Gothár Zsolt alpolgármester 
Szászvár Bék János Vidák Krisztina 

alpolgármester 
Szárász Simon Péter László Csaba képviselő 

Tófű Walke Zsolt Mayer Mihályné képviselő 
Vékény Endrődi Tibor Dr, Finta István 

alpolgármester 
Komló Polics József Kupás Tamás Levente 

alpolgármester 
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Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás keretében vállalt 
 feladatok ellátása – mikro-társulási körzetei ágazatonként: 

 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás keretében határozatlan időre 
vállalt közoktatási feladatok ellátása önállóan és  mikro-társulási körzeteiben 

ágazatonként a 2008/2009. nevelési évben 
 

K Ö Z O K T A T Á S  
 

 
I.Szászvári Kiss György Általános és Művelődési Központ 
általános iskolai és óvodai feladatok ellátására 
Szászvár iskola gesztor településen 
Kárász 
Vékény 
Szalatnak 
Köblény 
Máza 
Magyaregregy 
 
Kiss György ÁMK Hársvirág Óvoda (tagóvoda) 
Szászvár   tagóvoda 
Máza    telephely 
Kárász 
Vékény 
Magyaregregy 
Szalatnak 
Köblény 
 
 
Bikal-Egyházaskozár Alapfokú Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás – általános iskola és óvodai feladatokra (Mágocsi 
Intézményfenntartó Társuláshoz csatlakozott, Sásdi Kistérséggel láttatják el a feladatot) 
Általános iskolai ellátás: 
Egyházaskozár-Bikal általános iskolai oktatás (Bikal: 1-4 évf., Egyházaskozár: 5-8. évf.) 
Hegyhátmaróc, 
Tófű, 
Szárász 
(Alsómocsolád, Nagyhajmás és Bikal a Sásdi Kistérséghez tartozó települések) 
 
Óvodai ellátás az intézményfenntartó társuláson belül: 
Egyházaskozár tagóvoda 
Nagyhajmási telephellelyel 
 
II. Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
Komló-Mánfa-Mecsekpölöske-Magyarszék-Liget-Magyarhertelend-Bodolyabér-
Baranya Megyei Önkormányzat tagönkormányzatok 
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„Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános iskolája, Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
Rövid neve: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  
Székhely: 7300 Komló, Alkotmány utca 2. 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ telephelyei: 

1.) Egységes Iskola és Kollégium intézményegység: 
1.1.1  Gagarin Általános Iskola,  
  7300 Komló, Fürts S. u. 1. – általános iskola  

1.1.2  Magyarszéki Általános Iskola 
  7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 44. – általános iskola 

1.1.3  Nagy László Gimnázium 
7301 Komló, Gorkij u. 2. 

1.1.4  Nagy László , Szakközépiskola, Szakiskola,  
  Speciális Szakiskola és Kollégium  

  7300 Komló, Ságvári u. 1. 

 

Óvodai Intézményegység telephelyei: 

1.2.1.  Sallai utcai Óvoda 

  7300 Komló, Sallai utca 1. 

1.2.2. Körtvélyesi Óvoda 

  7300 Komló, Nagyszántó utca 10. 

1.2.3.  Magyarszéki Óvoda 

  7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 

1.2.4.  Magyarhertelendi Óvoda 

  7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26. 

1.2.5.  Ligeti Óvoda 

  7331 Liget, Hamberger u. 13. 
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1.3.1 Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 
  Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

  Címe: 7300 Komló, 48-as tér 7. 

Feladat-ellátási helyei: 
Kenderföld-Somági Általános Iskola  
Komló, Gagarin u. 4. 
Gagarin Általános Iskola 
Komló, Fürst S. u. 1. 
Szilvási Általános Iskola 
Komló, Függetlenség u. 32. 
Közösségek Háza 
Komló, 48-as tér 1. 
Mindszentgodisai Általános Iskola 
Mindszentgodisa, Kossuth L. u. 71. 

 

1.) Komló Városi Óvoda 
7302 Komló, Tompa M. utca 2/1. 

 
Tagintézményei neve, címe: 
1.) Mecsekjánosi Óvoda  

7300 Komló, Iskola utca 39. 
2.) Hunyadi utcai Óvoda 

7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 
3.) Szilvási Óvoda 

7300 Komló, Függetlenség  utca  30. 
4.) Felsőszilvási Óvoda 

7300 Komló, Május 1. utca 15. 
5.) Belvárosi Óvoda 

7300 Komló, Templom tér 1. 
6.) Gesztenyési Óvoda 

7300 Komló, Rózsa utca 9. 
 

7303 Szakszolgálat intézményegység 

  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

7300 Komló, Pécsi út 51. 
Feladat-ellátási helyei szakszolgálati feladat-ellátás terén (nevelési tanácsadás,

 logopédiai ellátás, iskolapszichológus): 
 
Szászvár Kiss György ÁMK 
Szászvár, Kun Béla u. 25. 
 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola  
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Komló, Templom tér 2. 
Szilvási Általános Iskola 
Felsőszilvási Tagiskolája 
Komló, Május 1. u. 13. 
Nemes ÁMK és Könyvtár 
Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
Bikal-Egyházaskozár ÁMK 
Egyházaskozár, Rákóczi u. 56. 
Magyarszéki Általános Iskola  
Magyarszék, Kossuth L u. 44. 
Komló Városi Óvoda 

7304 Komló, Tompa M. u. 2/1. 
Gyógy-tesnevelési feladat-ellátási helyek: 
„Kökönyösi Oktatási Központ” 
Komló, Fürst S. u. 1. 
Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola  
Komló, Templom tér 2. 
Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola  Felsőszilvási Tagiskola 
Komló, Május 1. u. 13. 
Nemes János ÁMK és Könyvtár 
Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
Kiss György ÁMK 
Szászvár, Kun Béla u. 25. 
Bikal-Egyházaskozár Általános Iskola és Óvoda 
Egyházaskozár, Rákóczi u. 56. 
KOÖK Magyarszéki Általános Iskola 
Magyarszék, Kossuth L. u. 44. 
 
Óvodai ellátás  
KOÖK Sallai utcai Tagóvoda 
Komló, Sallai u. 1. 
KÖOK Körtvélyesi Tagóvoda 
Komló, Nagyszántó u. 10. 
Komló Városi Óvoda  

7305 Komló, Tompa M: u.2/1. 
 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás a komlói kistérség területén: tanulmányi és tehetség-
 gondozó versenyek kistérségi szervezése és összehangolása. 

 
 

ÖNÁLLÓAN FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK 
 

Komló városában 
 
 

2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola  
Komló, Gagarin u. 4. 
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3.) Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola  
Komló, Függetlenség u. 32. 

 
Telephely: 

Felsőszilvási Általános Iskola 
Komló, Május 1. u. 13. 
 

4.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 
Komló, Templom tér 2. 

 
 

5.) Komló Városi Óvoda 
7306 Komló, Tompa M. utca 2/1. 

 
Tagintézményei neve, címe: 
Mecsekjánosi Óvoda  

7300 Komló, Iskola utca 39. 
Hunyadi utcai Óvoda 

7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 
Szilvási Óvoda 

7300 Komló, Függetlenség  utca  30. 
Felsőszilvási Óvoda 

7300 Komló, Május 1. utca 15. 
Belvárosi Óvoda 

7300 Komló, Templom tér 1. 
Gesztenyési Óvoda 

7307 Komló, Rózsa utca 9. 
 

 
Önállóan fenntartott intézmény a kistérség tagönkormányzatai területén: 
 
1.) Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár 
Általános Iskola Hosszúhetény  

7308 Napköziotthonos Óvoda 
Hosszúhetény 

 
 

P E D A G Ó G I A I   S Z A K S Z O L G Á L A T 
 
Nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógy-testnevelés és iskolapszichológus: 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata tagintézmény látja el a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola telephelyeként 
7300 Komló, Pécsi út 51. 
A 19 tagönkormányzat területén ellátja a feladatot.  
Szászvári alközpont igénybevételével, utazó szakemberrel. 
 
 

Baranya Megyei Szakmai Szolgáltató Központ 
 

Külön megállapodás alapján pályaválasztási tanácsadás a 7-8 évfolyamon a kistérség 
általános iskoláiban. 
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Munkaközösség közoktatási kistérségi  
feladatok ellátására alakult munkacsoport 

 
Iskolai munkaközösség:  Huszár Zoltán  Komló –Gagarin Általános Iskola 
     Wágner Antal  Egyházaskozár-Bikal 
     Katos Sándor  Szászvári ÁMK 
 
Óvodai munkaközösség  Kusz Zsuzsanna Magyarszéki Óvoda 
     Buzásiné Petkó Ildikó Komló Sallai utcai Óvoda 
     Horváthné Sziklai Angéla Szászvári Óvoda 
     Nagy Kázmérné Hosszúhetényi Óvoda 
 

SZ O C I Á L I S   I N T É Z M ÉN Y I   E L L Á T Á S 
 
Időskorúak gondozása, bentlakások intézményi ellátás: 
Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. 

7309 Komló, Liliom u. 9. 
Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szociális Szolgáltató Központja 
Székhelye: 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelye:  Szászvár, Templom tér 4. 
  Egyházaskozár, Fő tér 9. 
   
 
 
Szakosított ellátás: 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás –  
hajléktalanok átmeneti szállása  – Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

7310 Komló, Vörösmarty u. 3/A. 
 
 
szociális alapszolgáltatási feladatok: 
házi segítségnyújtás 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szociális étkeztetés 
idősek nappali ellátása – Idősek Klubja  
(Komló székhely, valamint Szászvár, Egyházaskozár és Hosszúhetény telephelyeken) 
Gyakorlati oktatási hely 
 
 

GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS 
 
Családok Átmeneti Otthona: 
Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 
Családok Átmeneti Otthona 

7311 Komló, Pécsi út 42. 
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Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint  
 
 
 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
Székhelye: 7300Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelye: Szászvár, Bányász tér 1. 
- családsegítés 
- gyermekjóléti alapellátás 
- szociális kölcsönök előkészítése 
- szemétszállítási díj támogatás előkészítése 
- adósságkezelési szolgáltatás 
 
Aprajafalva Családi Napközi 
Székhely: Komló, Attila u. 50/D. 

7312 családi napközi (gyermekek napközbeni ellátása) 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde 

7313 Komló, Függetlenség u. 28. 
 
Alaptevékenysége 
Bölcsődei ellátás 
 
 

Közművelődési feladatok: 
 

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADATOK 
 
Csorba Győző Megyei Könyvtár- Pécs 
 

Magyarszék 
Magyarhertelend 
Kárász 
Mánfa 
Köblény 
Magyaregregy 
Liget 
Bodolyabér 
Egyházaskozár 
Máza 
Szalatnak 

     Mecsekpölöske 
     Vékény 
     Szárász 
     Tófű 
     Hegyhátmaróc 
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Közkincs Kerek-asztal 
 

A Közösségek Háza és Színház- és Hangversenyterem a Közkincs Kerek-asztal működtetője, 
a Komlói Kistérség települései képviselőinek felkérésére. Célja a Komlói Kistérség 
települései művelődési és művészeti értekei, rendezvényei megismerése és megismertetése. 

 
 

Sport- és Ifjúsági feladatok 
 

A Komlói Kistérség 19 tagönkormányzata részvételével. 
 
Pályázatok benyújtásának figyelemmel kísérése, 
Sport- és Ifjúsági rendezvények kistérségi megszervezése, 
A prevenciós és szabadidős programokról tájékoztatás a kistérségben, 
Fiatalok egészséges életmódra nevelése. 

 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
A Többcélú Kistérségi Társulás 19 településén 
 
 

HÉTVÉGI ORVOSI ÜGYELET 
Hétvégi felnőtt, gyermek és fogászati ügyeleti ellátás 

 
 
A Komló, Kossuth L. u. 103. szám alatti ügyeleti központhoz tartozó települések: 
 

1) Komló 
2) Hosszúhetény 
3) Magyarszék 
4) Liget 
5) Mecsekpölöske   
6) Magyarhertelend  
7) Bodolyabér 
8) Mánfa 
9) Magyaregregy    
10) Szalatnak 
11) Köblény 
12) Kárász 
 

TERÜLETFEJLESZTÉS 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 19 településén 
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BELSŐ ELLENŐRZÉS 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 19 településén: 
A Tárulás által fenntartott intézmények: 
 
Kistérségi Iroda 
7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
Szociális Szolgáltató Központ 

7314 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephely:  Szászvár 
  Egyházaskozár 
  Hosszúhetény 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

7315 Komló, Kossuth L. u. 103. 
Telephelye: Szászvár, Bányász tér 1. 
 
Szilvási Bölcsőde 

7316 Komló, Függetlenség u. 28. 
 
 
Komló Város Önkormányzat intézményei 
 

1.) Polgármesteri Hivatal 
7300 Komló, Városház tér 3. 
 

2.) Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola  
 7300 Komló, Gagarin u. 4. 
 
3.) Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 
 7300 Komló, Templom tér 2. 
 
4.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános iskolája, Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
Székhely: 7300 Komló, Alkotmány utca 2. 
 
5.) Komló Város Önkormányzat Szilvási Általános Iskola 

7317 Komló, Függetlenség u. 32. 
 
6.) Komló Városi Óvoda 
7300 Komló, Tompa M. utca 2/1. 
 

Tagintézményei neve, címe: 
Mecsekjánosi Óvoda  
7300 Komló, Iskola utca 39. 
Hunyadi utcai Óvoda 
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7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. 
Szilvási Óvoda 
7300 Komló, Függetlenség  utca  30. 
Felsőszilvási Óvoda 
7300 Komló, Május 1. utca 15. 
Belvárosi Óvoda 
7300 Komló, Templom tér 1. 
Gesztenyési Óvoda 
7300 Komló, Rózsa utca 9. 
 
7.) Gazdasági Ellátó Szervezet 
 7300 Komló, Városház tér 3. 
 
8.) József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
 7300 Komló, Városház tér 1. 
 
9.) Közösségek Háza 
 7300 Komló, 48-as tér 1. 
 
10.) Hivatásos Tűzoltóság 
 7300 Komló, Berek u. 12. 
 
11.) Városgondnokság 
 7300 Komló, Tompa M. u. 12. 

 
A Kistérség települési önkormányzati intézmények: 
 
 1.) Egyházaskozár-Szárász-Tófú-Hegyhátmaróc Körjegyzősége 
  7347 Egyházaskozár, Fő tér 1. 

 
2.) Magyarszék-Liget-Mecsekpölöske Körjegyzőség 

7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. 
 
 
 3.) Mánfa Község Polgármesteri Hivatala 
  7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. 
   

4.) Idősek Klubja Mánfa 
 

 5.) Máza Község Polgármesteri Hivatala 
  7351 Máza, Kossuth L. u. 24. 
 
 6.) Szászvár  – Vékény – Kárász Községek Körjegyzősége  
  7349 Szászvár, Május 1. tér 1. 
 
 7.) Kiss György Általános Művelődési Központ 
  (általános iskola, óvoda, közművelődési könyvtári tevékenység) 
  7349 Szászvár, Kun Béla u. 25. 
 
  Hársvirág Óvoda 
  7349 Szászvár, Kun Béla u. 23. 
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  Mázai tagóvoda 
 
 8.) Magyarhertelend és Bodolyabér Községek Körjegyzősége 
  7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 
  
 9.) Hosszúhetény Polgármesteri Hivatala 
  7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. 
 10.) Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár 
  (közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmény) 
  7694 Hosszúhetény, Verseny u. 9. 
 11.) Napköziotthonos Óvoda 
  7394 Hosszúhetény, Fő u. 173. 
 12.) Magyaregregy Polgármesteri Hivatala 
  7332 Magyaregregy, Kossuth L. u. 73. 
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F E L H A T A L M A Z Ó   L E V É L 
 
 
 
 
 

Alulírott,…………………………………………………………számlatulajdonos bejelentem 

Önöknek, hogy az 

……………………………………………………………………………….-nél vezetett 

bankszámlám terhére a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötött 

megállapodás alapján – a be nem fizetett tagdíj és működési hozzájárulás jogcímén – jogosult 

azonnali beszedési megbízást benyújtani a mindenkori banki alapkamattal növelt tőketartozás 

érvényesítésére. 

 
Bankszámlaszám: 
 
 
Jogosult megnevezése: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komló, 
Városház tér 3. 
 
 
Jogosult bankszámlaszáma: Szigetvári Takarékszövetkezet Komlói Fiókja 
    50800142-11068051 
 
 
Ezen felhatalmazás visszavonásig 
 
 
 
K o m l ó, 2008.. ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….  ……………………………………… 
Számlavezető pénzintézet    számlatulajdonos 
 
 
 
 
 
 
 

 54 



 
 
Záradék: Az Együttműködési Megállapodás 2011. szeptember 30-i módosítását a 
tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbi számú határozataikkal jóváhagyták. 
 

Önkormányzat 
megnevezése 

Határozat- 
szám 

Polgármester 
Aláírása 

Jegyző 
aláírás 

Bodolyabér Község 
 

22/2011. (VIII. 15.)   

Egyházaskozár Község 
 

37/2011. (IX. 07.)   

Hegyhátmaróc Község 
 

25/2011. (VIII. 22.)   

Hosszúhetény Község 
 

122/2011. (IX. 12.)   

Kárász Község 
 

68/2011. (VIII. 31.)   

Köblény Község 
 

52/2011. (VIII. 23.)   

Liget Község 
 

25/2011. (IX. 05.)   

Magyaregregy Község 
 

32/2011. (VIII. 21.)   

Magyarhertelend Község 
 

48/2011. (VIII. 15.)   

Magyarszék Község 
 

78/2011. (IX. 13.)   

Mánfa Község 
 

50/2011. (IX. 14.)   

Máza Község 
 

68/2011. (IX. 07.)   

Mecsekpölöske Község 
 

30/2011. (IX. 19.)   

Szalatnak Község 
 

42/2011. (VIII. 30.)   

Szászvár Község 
 

80/2011. (VIII. 31.)   

Szárász Község 
 

29/2011. (IX. 01.)   

Tófű Község 
 

27/2011. (VIII. 24.)   

Vékény Község 
 

30/2011. (VIII. 31.)   

Komló Város 
 

175/2011. (IX. 29.)   
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2. sz. melléklet 

 
 
 
 

Szándéknyilatkozat 
 
……………………… Önkormányzat képviselő-testülete ezúton szándékát fejezi ki arra 
vonatkozóan, hogy a 2013. január 1. napjával megszűnő Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás utódjaként - kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok 
ellátására - létrehozandó jogi személyiséggel rendelkező Társulásnak tagja kíván lenni – a 
jogszabályi változások figyelembe vételével. A Komlói Kistérség által fenntartott 
intézményeket és feladatokat 2013. január 1. napját követően továbbra is társult formában 
kívánja ellátni, a színvonalasabb és gazdaságosabb működtetés érdekében. 
 
 
 
 
…………….2012. június 
 
 
 
 
………………………………………   ……………………………….. 
jegyző        polgármester 
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