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

 
I. 

Lejárt határidejű határozatok 
 
 
A 37/2012. (III.29.) számú határozatával elfogadott beszámolóban a képviselő-testület a 
Sportkoncepció elkészítésének határidejét a 2012. júniusi rendes képviselő-testületi ülésre 
módosította, azonban a koncepció elkészítéséhez további egyeztetésekre van szükség, ezért 
annak elfogadási határidejét a 2012. szeptemberi rendes testületi ülésre szükséges módosítani. 
 
A 45/2012. (III.29.) számú határozat alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás a tárgyi fejlesztés támogatására irányuló pályázatát benyújtotta, mely elbírálás alatt 
van. 
 
Az 51/2012. (V.10.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
Az 52/2012. (V.10.) számú határozat alapján a polgármester a módosított ellátási szerződést, 
valamint a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírta. 
 
Az 54/2012. (V.10.) számú határozatban foglalt rövid határidőre tekintettel határidőre nem, de 
a képviselő-testület ülésének időpontjáig sor kerül minden szükséges okirat és szerződés 
aláírására. 
 
Az 58/2012. (V.10.) számú határozat alapján a támogatási szerződés aláírása megtörtént, a 
támogatási összeg átutalásának előkészítése folyamatban van. A támogatási szerződést 
biztosító és a beszerzendő eszközt terhelő opciós szerződés előkészítése lezárult, az 
eszközbeszerzést követően aláírható.  
 
A 60/2012. (V.10.) számú határozat alapján a képviselő-testület döntésiről a Baranya-csatorna 
menti Vízitársulat a tájékoztatást megkapta. 
 
A 61/2012. (V.10.) számú határozat alapján a fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi 
megállapodás aláírása folyamatban van, az engedélyezési tervek elkészültek, azok a 
közeljövőben hatósági eljárásra benyújtásra kerülnek, illetve folyamatban van a beruházással 
érintett két ingatlan telekegyesítésének engedélyezési eljárása is. 
 
A 64/2012. (V.10.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a változásokat a Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodája felé átjelentette. 
 
A 65/2012. (V.10.) számú határozat alapján a napközis csoportlétszám növelésére vonatkozó 
kezdeményezés a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás júniusi ülésére 
beterjesztésre került. 
 



A 67/2012. (V.10.) számú határozat alapján a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatási 
összegére vonatkozó pályázat benyújtásra került. 
 
A 68/2012. (V.10.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző  az értékelést a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala részére tájékoztatásul megküldte. 
 
A 70/2012. (V.10.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a változást az SZMSZ II/A., 
VI. és IX. számú függelékén átvezettette 
 
A 71/2012. (V.10.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a szabályzatnak Komló város 
honlapján történő megjelentetéséről gondoskodott. 
 
A 72/2012. (V.10.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a Köztisztviselői Etikai 
Kódex tartartalmát a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel megismertette 
 
A 74/2012. (V.10.) számú határozat alapján a polgármester a határozatnak az Európai 
Parlament elnöke részére történő továbbításáról gondoskodott. 
 
A 75/2012. (V.10.) számú határozat alapján a polgármester a KBSK részére a TÁMOP-
5.6.1.B pályázat megvalósításához szükséges támogató nyilatkozatot aláírta. 
 
A 79/2012. (V.23.) számú határozat alapján a polgármester és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
vezérigazgatója az Ipari Parki cím átadásához, valamint a működtetésre történő kijelöléshez 
szükséges valamennyi megállapodást megkötötte, azok aláírása, valamint az illetékes 
minisztérium részére történő továbbítása megtörtént.  
 
A 80/2012. (V.23.) számú határozat alapján a polgármester a támogatási kérelmet 
mellékleteivel a rendelet előírásának megfelelően benyújtotta. 
 

II. 
A bizottságok 2012. május 7. óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2012. május 7-én tartott ülésén a bizottság tárgyalta a Komlói Szociális Nonprofit Kft. és a 
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. közti megállapodás jóváhagyásával, a 
szociális nyári gyermekétkeztetéssel, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatosa 
előterjesztéseket, továbbá állást foglaltak a Komló Város Önkormányzat 2011. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a jegyző és a gyámhivatal gyámhatósági 
tevékenységéről szóló beszámolóról. Ezt követően önkormányzati lakások bérbeadásáról, 
szociális kölcsön megállapításáról, valamint szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről 
döntött a bizottság. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén május 7-én ülésezett a bizottság, melyen a Baranya-csatorna menti Vízitársulatban 
részvétel és FEB-tag delegálása, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása, valamint taggyűlési határozatainak 
jóváhagyása, a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Kft. intézmény-korszerűsítési pályázata, 
továbbá a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása és a 



társaság, valamint az egészségügyi feladatellátáshoz szükséges vagyon állami tulajdonba 
kerülése szerepelt napirenden. Tárgyalta a bizottság „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2012. évi 
üzleti tervének elfogadása, az elnök igazgató prémiumfeladat kitűzése és alapító okirat 
módosítás”, „A Komló-Víz Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása és taggyűlési 
határozatainak jóváhagyása”, valamint az „Echo-Sprint Kft. munkahely-teremtés támogatási 
kérelme” című előterjesztéseket. Állást foglaltak a gyepmesteri telep létesítése, a települési 
szilárd hulladék kezelésével, (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 
kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosítása, a hulladékszállító járművek által okozott útkárok 
megelőzése, helyreállításuk finanszírozása, a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása, Nagy Zoltán 
területvásárlási kérelme, valamint a Sikonda, Erdei út feletti területek értékesítésének 
kérdésében. 
Az egyebek napirendi pont keretében a kihelyezett közlekedési táblák felülvizsgálata, a város 
útjainak állapota, az útra benyúló faágak által okozott problémák, valamint az InterCity 
vonatokhoz csatlakozó autóbuszjáratok problémái szerepeltek terítéken. 
 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
2012. május 8-án tartotta ülését a bizottság, melyen a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításával és a 
közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos előterjesztésekről tárgyaltak, majd a 
2012/13. évi óvodai, iskolai beíratásról szóló tájékoztató hangzott el. Tárgyalt a bizottság a 
közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2011. évi munkájáról és a 2012. évi 
munkatervéről, a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatáról, alapító okiratok 
módosításáról, valamint a KBSK részére a TÁMOP-5.6.1.B. pályázathoz szükséges támogató 
nyilatkozatról. Ezt követően a KBSK 2011. évi tevékenységéről hangzott el tájékoztató. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
2012. május 8-i ülésén a közoktatási intézmények átszervezési javaslatáról, a József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működésének gazdaságossági szempontból történő 
áttekintéséről, a Baranya-csatorna menti Vízitársulatban való részvételről, valamint FEB-tag 
delegálásáról, a Szent Borbála Otthon Nonprofit Kft. intézménykorszerűsítési pályázatáról, 
továbbá a Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadásáról 
és a társaság, valamint az egészségügyi feladatellátáshoz szükséges vagyon állami tulajdonba 
kerüléséről tárgyalt a bizottság. Napirenden szerepelt a Komlói Szociális Nonprofit Kft. és a 
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. közti megállapodás jóváhagyása, a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadása és az elnök igazgató prémiumfeladat 
kitűzése és alapító okirat módosítása, a Komló-Víz Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadása 
és taggyűlési határozatainak jóváhagyása, továbbá a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú 
Kft. 2011. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása, valamint taggyűlési 
határozatainak jóváhagyása. Állást foglalt a bizottság az Echo-Sprint Kft. munkahely-
teremtési támogatási kérelme, a települési szilárd hulladék kezelésével, (gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása, a 
gyepmesteri telep létesítése és a szociális nyári gyermekétkeztetés kérdésében is. Ezt 
követően a 2011. évi zárszámadási rendelettervezet, az intézményi kötelezettségek értékéről 
szóló tájékoztató, a belső ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 
szabálysértési tényállások önkormányzati rendeletekből történő kivezetése szerepelt az ülés 
napirendjén. Elfogadásra javasolta a bizottság a képviselő-testület szervezeti és működési 



szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása, a polgármesteri 
hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása, a polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása, a Köztisztviselői Etikai Kódex, a Komló Kistérségi Végrehajtási-
Ellenőrzési Hatósági Társulás 2011. évi beszámolója, az Európai Parlament Magyarországot 
elítélő határozatával kapcsolatos nyilatkozat, valamint a belényesi kiküldetés tárgyú 
előterjesztéseket. 
Döntött a bizottság szakember letelepítésére szolgáló lakás bérbeadásáról, az Esze Tamás 
utcai támfal helyreállítására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
elfogadásáról, valamint a DDOP-5.1.5/B-11 pályázathoz kapcsolódó közbeszerzések 
lebonyolításáról. 
 
EGYÜTTES ülést tartott a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint Gazdasági, 
településfejlesztési bizottság 
 
2012. május 23-án. Az ülésen az Ipari park útjainak fejlesztése, valamint az Esze Tamás utcai 
támfal helyreállításával kapcsolatos beszerzési eljárásra adott ajánlatok értékelése szerepelt 
napirenden. 
 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2012. március 22. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
A településrészi önkormányzat május 7-én tartott ülésén az aktuális pályázatokról adott 
tájékoztatást az elnök, majd a részönkormányzat költségvetésével kapcsolatos pénzügyi 
beszámoló, illetve a kultúrházzal kapcsolatos problémák szerepeltek napirenden. 
Június 12-i ülésükön a kultúrház bérleti díjából befolyt bevétel felhasználási céljáról 
döntöttek. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2012. április 11. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2012. március 27. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2012. június 7-i ülésén a részönkormányzat tagjai a június 23-án tartandó falunap teendőit 
beszélték meg, majd az esőzések következtében tönkrement árkok, járdák javításával 
kapcsolatos munkálatok ütemezéséről hangzott el tájékoztatás. 
Június 11-én ismét ülésezett a részönkormányzat, ekkor a nőnapi bál, illetve a kultúrház 
bérleti díjából befolyt bevételek felhasználási körét határozták meg. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2012. május 2. óta nem ülésezett. 
 
 
 



 
III. 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- a Komló, Vörösmarty u. 4. I/1. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 1/C. fsz. 3. szám alatti 1 szoba összkomfortos, 
- a Komló, Vörösmarty u. 22. fsz. 3 szám alatti 1 szoba félkomfortos, valamint 
- a Komló, Kazinczy u. 1/C. I/2. szám alatti 2 szoba összkomfortos lakás kiutalásáról; 
- 60.000.- forint szociális kölcsön odaítéléséről 24 havi részletfizetési lehetőség 

biztosításával egy fő részére; 
- 35 fő részére szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról (egy fő kérelmét 

jövedelemtúllépés miatt elutasította a bizottság). 
 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében: 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság az 5/2012. (III.28.) sz. határozatával a 0188/1 hrsz-
ú 3 ha 9070 m2 nagyságú "legelő" művelési ágú ingatlan liciteljárás útján történő 
értékesítéséről döntött. A bizottság a kikiáltási árat 1.562.800,- Ft összegben határozta meg. 
A 2012. április 20-án tartott versenytárgyaláson Stemler Ákos a kikiáltási áron megvásárolta 
az ingatlant. Az adásvételi szerződés 2012. május 3-án aláírásra került. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörében 
 

- elfogadta a Közösségek Háza, a Színház- és Hangversenyterem, valamint a József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolót, valamint az intézmények 2012. évi munkatervét. 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében döntött: 
 

- a Komló, Alkotmány u. 34. I/3. szám alatti 1 szoba összkomfortos lakás szakember 
letelepítésére történő bérbeadásáról, 

- az Esze Tamás utcai támfal helyreállítására vonatkozó, a közbeszerzési törvény 
szerinti értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás megindításához szükséges 
ajánlattételi felhívásról. A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi 
cégeket kérje fel ajánlattételre: 

 
1. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 
2. PÉTER ’99 Kft. (7300 Komló, Táncsics M. u. 6/D.) 
3. Gazda László egyéni vállalkozó (7304 Mánfa, Kaposvári út 210/B.) 
 

- a „DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosító számú, ’Helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése Komló város területén’ megnevezésű projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása, jogi tanácsadás” tárgyú beszerzési 
eljárás értékeléséről. A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló PRV Dunántúl Fejlesztési, 
Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás-szervező Szolgáltató Kft-t (7621 Pécs, Jókai 
u. 30. I/7.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

- a „Komló, Esze Tamás utcai támfal helyreállítási munkái” tárgyú beszerzési eljárásra 
adott ajánlatok értékeléséről. A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló, ezáltal a 



legkedvezőbb ajánlatot tevő VITOÉP Kft.-t (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 3.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 
IV. 

Egyebek 
 

I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Társulás 2012. április 27-i üléséről készült 
jegyzőkönyv. 

 
II. A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
 

Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a 2012. április havi munkaerő-piaci 
helyzetről. 
 
III. Tájékoztató folyamatban lévő beruházásokról, pályázatokról 
 

1) KEOP-7.1.0/11-2011-0014 kódszámú, „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű 
pályázat. 

 
A pályázati konstrukció kétfordulós, jelenleg az első, előkészítési fázishoz kapcsolódó 
munkálatok folynak. 2011. decemberében közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került 
az a tervező cég, amelyik az engedélyezési és kiviteli terveket készíti el. A projekt 
megvalósításának ütemterve szerint az engedélyezési tervek elkészítésének határideje 
2012.05.31 volt. 
A pályázathoz kapcsolódó engedélyezési tervek elkészültek, azokat a tervezők az 
önkormányzat részére a szerződéses határidőig átadták. A tervezők 2012. június 1-jén az 
engedélyezési dokumentációkat a Vízügyi Hatóság felé benyújtották. 
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szorosan kapcsolódik a szolgalmi joggal kapcsolatos 
ügyek intézése. Az érintett ingatlan-tulajdonosokkal az előzetes megállapodásokra sor került. 
A Földhivatal – egy kivételével - elkészítette a szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges 
változási vázrajzokat. Jelenleg folyik az érintett ingatlantulajdonosok értesítése, hogy 
személyesen keressék fel a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti 
irodáját, hogy a szolgalmi jogi megállapodásokat, valamint a változási vázrajzokat aláírják. 
A projekt I. fordulóját 2012.11.30-ig kell befejezni, a II. fordulóhoz szükséges anyagokat 
elkészíteni. Ezt követően nyújtható be a II. fordulós, a megvalósításra vonatkozó pályázat. 
 

2) DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 kódszámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése Komló város területén” megnevezésű pályázat. 

 
A képviselő-testület 221/2011. (XI.24.) Kt. határozatában foglaltak alapján a pályázat az első 
benyújtási határidőig, 2011. november 3-ig beadásra került. Az önkormányzat támogatás 
megítéléséről szóló döntést megkapta, jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez 
szükséges dokumentumok beszerzése, illetve összeállítása van folyamatban. A pályázat 
benyújtásával egyidejűleg, még 2011. novemberében elindítottuk a vízjogi létesítési 
engedélyezési eljárásokat. A pályázathoz kapcsolódó 5 eljárás közül jelenleg egy jogerős 



vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk. A többi 4 eljárás esetében várjuk a vízügyi 
hatóság tájékoztatását, hogy kiadhatók-e a vízjogi engedélyek, vagy szükségesek esetlegesen 
további hiánypótlások. 
 

3) KEOP 2011-4.2.0/A pályázati konstrukció keretében önkormányzati intézmények 
napelemes energetikai korszerűsítése. 

 
A képviselő-testület a 144/2011. (VII.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a fenti 
KEOP pályázati konstrukció keretében összesen 8 db önkormányzati intézményre, illetve 
azok tagintézményeire vonatkozóan kell pályázatokat benyújtani. A pályázati feltételek 
alapján a beruházás megvalósítására vonatkozóan előzetesen kellett lefolytatni a 
közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárásokat minden intézmény, mint önálló ajánlatkérő 
a polgármesteri hivatal szakembereinek a koordinálásával 2011. decemberében lefolytatta. A 
vállalkozási szerződéseket az érintett felek megkötötték. A 8 db vállalkozási szerződés 
feltételes, vagyis a szerződések akkor lépnek hatályba, amikor a pályázó intézmények a 
pályázatukra vonatkozó támogató okiratot kézhez vették, és a vállalkozót erről tájékoztatták.  
A szerződések hatályukat vesztik, amennyiben az Energiahatékonysági Környezetvédelmi és 
Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. az adott pályázatot írásban elutasítja. 
Mivel az előzőekben leírt előkészítési feladatokat az önkormányzat, illetve az érintett 
intézmények elvégezték, amennyiben a pályázati konstrukció megnyitásra kerül, akkor a 
pályázatok rövid időn belül benyújtásra kerülhetnek. Gyulai Miklós 2012. május 29-i 
telefonos tájékoztatása alapján a pályázat megnyitása július végére, vagy augusztus elejére 
várható.  
 

4) KEOP-5.3.0/A/09-2010-0124 azonosító számú „Energiahatékonyság növelése 
Komló Város Önkormányzat intézményeiben” c. pályázat. 

 
A projektben szereplő 12 intézményi épület energetikai korszerűsítése a múlt év decemberéig 
megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárásokat lefolytattuk. 
A beruházásoknál felmerülő pótmunkák közreműködő szervezet általi elbírálása, és a 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások, illetve menetközben lefolytatott hiánypótlási eljárások 
miatt a beruházás és ezzel együtt a kifizetések elhúzódtak. 
Komló Város Önkormányzata a projektben vállalt önerőt a kivitelezők részére átutalta. A 4. 
számú kifizetési kérelem hiánypótlását elfogadták, rövidesen újabb nagyobb összegű 
kifizetésre kerül sor. Rácz Tamás vállalkozó pótmunka igényével kapcsolatban június 4-én 
került sor a vállalkozóval egy megbeszélésre, továbbá egyeztettünk a beruházás műszaki 
ellenőrével is az igény jogosságáról, melynek elbírálása folyamatban van. A záró projekt 
jelentés, ezzel együtt az 5. számú, utolsó kifizetési kérelem Közreműködő Szervezet részére 
történő benyújtására e hónapban kerül sor.  
 

5) TÁMOP-5.3.6-11/1 „Esély a kibontakozásra” 
 

A pályázat a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiával összhangban került kiírásra. A 
pályázat célcsoportja a szegregált telepeken élő halmozottan hátrányos helyzetű, 3-45 év 
közötti, alacsony iskolai végzettségű roma és nem roma családok. A pályázat konzorciumban 
került benyújtásra, konzorciumvezető az önkormányzat. Konzorciumi partnerek a Türr István 
Képző és Kutató Intézet, a Belső Tűz Egyesület, a Szent Kinga Caritas Alapítvány, a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A pályázat 
önrész nélküli, 100 %-ban támogatott, a támogatás összege 45 és 150 millió forint között 
került meghatározásra. A projekt megvalósításának időtartama minimum 24 hónap, maximum 
36 hónap. A célcsoport tagjai a támogatás időtartama alatt képzésben vesznek részt, számukra 
megélhetési támogatás fizethető. A pályázat támogathatóságának előzetes megítélése miatt 



helyszíni szemlét tartott az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A helyszíni szemle 
időpontja 2012. május 23. helye Városház tér 3. volt. Az ESZA Nonprofit Kft. ellenőrzése 
lezajlott, a konzorciumi partnerek és a pályázó önkormányzat közreműködésével. Az ESZA 
ellenőrei a költségvetésben betervezett tevékenységeket tételesen áttekintették, a helyszíneket 
megtekintették és fényképeket készítettek róla. A vizsgálat során a TKKI költségvetésében az 
óradíjak tervezésénél ellentmondást találtak, amely a pályázati útmutató és a költségvetés 
szerkezetéből adódik. 
A pályázati útmutató szerint a tevékenységet 525-ös költségvetési soron kellett tervezni, mely 
külső szolgáltató bevonását jelenti. A Pályázati Útmutató saját teljesítésű megvalósítást nem 
tesz lehetővé jelenleg. Konzorciumi partner szakmai kompetencia révén saját 
megvalósításban tervezte az óradíjas képzéseket, jelen költségvetésben az óradíjak a TKKI 
525-ös költségvetési során kerültek tervezésre az Útmutató C3.4. pontja szerint. Jelen 
tervezési állapotban ellentmondás tapasztalható, ezért kérjük a Döntés Előkészítő Bizottságot, 
amennyiben szükséges intézkedni szíveskedjen.  
A pályázat megítélésük szerint a kiírásnak megfelelően került benyújtásra, valós helyszínekre 
és feladatokra.  
 

6) A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának 
részletes szabályairól 23/2012 (IV.18.) NEFMI rendelete 

 
A nyári szociális étkeztetésre kiírt pályázat benyújtásra került, korábban a Mecsekvidéki 
Vendéglátó Zrt. biztosította az egyszeri melegétkeztetést a rászoruló gyermekeknek. A 2012-
ben kiírt rendelet alapján az ételt a támogatás legalább 30 %-ának megfelelő értékben a 
kistermelői, vagy mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kell biztosítani. 
Ezt a feltételt a MEVID nem tudta vállalni. A kiküldött ajánlattételi felhívás eredményeként a 
Tánczos és Társa Praxis Bt. vállalta a rendeletben foglalt feltételekkel a nyári szociális 
étkeztetést. Erről nyilatkozott és a nyilatkozat mellékleteként becsatolta az őstermelői 
vállalkozói szerződéseket.  
Őstermelői vállalkozói szerződések  

- Katicsné Dankos Melinda Liget, József A. u. 17. 
- Lóga Róbert Liget, József A. u. 17. 
- Lóga Józsefné Megyekpölöske, Rózsa u. 16.  
- Lógáné Kemény Mária Liget, Kun B. u. 46. szám alatti őstermelőkkel kerültek 

megkötésre, melyeket a szolgáltatást biztosító becsatolt.  
A Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2012. június 5-én levélben 
értesítette Komló Város Önkormányzatát, hogy 4.840.000,-Ft támogatásban részesül. A 
beadott támogatási igénylés 100 %-ban megítélésre került, - 24 %-kal szemben -  ennek 
indoka az, hogy nagyon sok települési önkormányzat nem tudott megfelelni a rendeletben 
előírt étel előállítási feltételnek, így a rendelkezésre álló keretösszeg teljes egészében 
felosztásra került a pályázók között. A szerződés 2012. június 18. napjáig megkötésre kerül az 
étkeztetés biztosítására. A nyári szociális étkeztetés a Kenderföld-Somági Általános Iskolában 
kerül lebonyolításra 2012. június 18. és augusztus 16. közötti időszakban. A nyári szociális 
étkeztetés lebonyolítását a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat koordinálja.  
 

7) Szegregált lakókörnyezetben élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött 
munkaerőpiaci modellprogramja 

 
Az elmúlt fél év egyeztetéseit követően 2012. május 16-án került sor a gesztor Türr István 
Képző és Kutatóintézet, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komló-Víz Kft, mint 
kivitelezők között az építési szerződés aláírására. A szerződések alapján a Komló, Kazinczy 
utca 9-11-13-15. sz. alatti többlakásos épület 11. számú lépcsőházában és a kapcsolódó 



lakásokban a Komló-Víz Kft. elvégzi a víz- és szennyvízvezetékek átfogó  felújítását a 
szükséges helyreállítási munkákkal, továbbá 54 db önkormányzati lakásban kártyás 
vízmérőket épít be. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a 11. sz. lépcsőházban elvégzi a kéménykürtők 
acélcsővel történő kibélelését, a szükséges mennyiségű tüzelőberendezések beszerzését az 
önkormányzati lakásokban az elektromos rendszer felújítását, kártyás mérők felszerelését, 
továbbá a 9-es és 13-as számú lépcsőházakban lévő lakatlan rossz állapotú önkormányzati 
lakások teljes felújítását, és mind a négy lépcsőház vakolatjavítását, festését. A nem 
önkormányzati tulajdonú lakásokat a tervezett felújítás csak a közös használatú víz- és 
szennyvíz vezetékek rekonstrukciójával összefüggésben a legindokoltabb esetben érinti.  
2012. május 22-én az érintett lakók tájékoztatása a helyszínen megtörtént, melyen részt vettek 
a Városgondnokság, a kivitelezők és gesztor képviselői és a társasház közös képviselője. A 
szerződések 1-1 példányát a városüzemeltetési- és intézmény-felügyeleti irodára 
kivitelezőktől bekértük, azok az iratok között fellelhetők.  
A Komló-Víz Kft. részéről Mester Zoltán igazgató, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
részéről Aipl Viktor tájékoztatása szerint a kiviteli munkálatok folyamatban vannak. Külön 
szerződés alapján kerül sor az itt élők közül 12 fő lakásfenntartási és karbantartási elméleti, 
gyakorlati képzésére. Mind az épület-felújítás, mind pedig a képzések költségét 100 %-ban a 
megbízó TKKI fizeti a központi költségvetésben e célra elkülönített keret terhére.  
 

8) Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése 
 

A 2011. novemberében benyújtott pályázatot a hiánypótlásokat követően elbírálták és a május 
15-én kelt határozat értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3.740.742,-Ft 
összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázati kiírás értelmében az utolsó kifizetési 
kérelmet a fejlesztés megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig 
kell benyújtani. A pályázat megvalósítása során a területen lévő színpad felújítására és 
lefedésére, továbbá a meglévő vizesblokk szilárd falazattal és tetővel történő ellátására kerül 
sor. Ezen kívül megújul és kibővül a játszótér, a színpad előtti területen térburkolat 
kialakítására kerül sor, illetve parkosítási munkák, kerítésépítés, és kerti bútorok beszerzése 
szerepel a programban.   
 

9) TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés pályázat 
 

A pályázat előkészítése folyamatban van, melyre fenntartók pályázhatnak óvodafejlesztésre. 
Egy pályázó az összes fenntartásában lévő óvoda fejlesztésére pályázhat (12 óvodai 
tagintézmény, melyből 7 Komló Város Önkormányzat fenntartásában működik, további 5 
feladat-ellátási hely a Kökönyösi Közoktatási Fenntartó Társulás fenntartásában működik). A 
projektben támogatható tevékenységek köre I. Intézmények szolgáltatási színvonalának 
növelése, szervezetfejlesztés, II. Képzések, továbbképzések, tréningek, III. Az óvoda nevelési 
programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/ tevékenységek/programok 
megszervezése, lebonyolítása, IV. Építés és eszközök beszerzése. A kötelezően 
megvalósítandó tevékenységek esetében az építés és eszközbeszerzés a projekt 
költségvetésének maximum 30 %-a lehet, melyből tornaszoba kerülhet kialakításra, 
óvodaudvar fejlesztése történhet, illetve bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök 
kerülhetnek beszerzésre. Az építés tekintetében csak olyan mértékű fejlesztés támogatható, 
amely nem építési engedély köteles. A pályázaton elnyerhető maximális összeg 100 M Ft 100 
%-os támogatás mellett. A pályázat beadási határideje 2012. július 17 - 2012. augusztus 16. 
A Tender Faktor Kft. összegyűjtötte az óvodai igényeket, mely alapján egyeztetésre kerül sor 
a pályázati író cég és az intézmények között.  
 

10) KEOP-6.1.0/D-09-11 Fenntartható fejlődés „Környezettudatosság népszerűsítése 
Komló város lakosai körében” 



 
A projekt 2011. május 23-án került benyújtásra. 2011. november 9-én megtörtént a pályázat 
hiánypótlása. 2012. március 10-én a tisztázó kérdés megválaszolása történt. 2012. április 25-
én a Közreműködő Szervezet értesített arról, hogy a pályázat értékelése megtörtént. A 
pályázatot a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben rögzített projekt kiválasztási eljárásrendnek 
megfelelően a Közreműködő Szervezet döntésre terjesztette fel. Majd a döntést követően 15 
napon belül a pályázó értesítést kap. A projekt keretében, - melynek tervezett összköltsége 
21.800.000,-Ft – a Komlói Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a környezetvédelmet 
népszerűsítő rendezvények kerülnek megrendezésre. A projektben várható döntési időponttal 
kapcsolatban e-mailen kérdést tettünk fel.  
 

11) DDOP-1.1.1/A és C-11 „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet 
fejlesztése – ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása” – komlói 
Ipari Park alapinfrastruktúra fejlesztése 

 
A tárgyi pályázati felhívás keretében az alábbi, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai 
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel 
rendelkező szervezetek pályázhatnak: 
1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 
113, 114, 115, 127, 129, 139) 
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 
212, 213, 226, 227, 229, 231, 232) 
3. Jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet (Gazdálkodási forma szerinti 
osztályozási kód: 541, 572, 573) 
4. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721) 
5. Alapítvány (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 569) 
A pályázati kiírás „Ipari Park címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél 
esetében a pályázók körét tovább szűkíti azzal, hogy csak az Ipari Park cím birtokosa, vagy a 
teljes Ipari Park működtetője jogosult pályázni. Ugyanezen részcél esetén az Ipari Park cím 
birtokosa, vagy a teljes Ipari Park működtetője tulajdonában lévő ingatlanokon és nem az 
ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken támogatható a 
fejlesztés, ez alól kivételt képeznek a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra fejlesztések, 
melyek a már betelepült vállalkozások területét is érinthetik az összköltség maximum 25 %-
ában.  
Jelenleg a fejlesztendő ingatlanok önkormányzatunk tulajdonában vannak, azonban a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. és a helyi rendelet alapján is az útként nyilvántartott 
elemek az önkormányzati törzsvagyon részét képezik és forgalomképtelen ingatlanként 
vannak besorolva, melyek nem idegeníthetők el. 
A Képviselő-testület a május 23-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a pályázati kiíráshoz 
igazodva a jelenlegi Ipari Park cím birtokos Komlói Fűtőerőmű Zrt. az ipari park 
működtetőjeként nyújtja be a pályázatot. Az Ipari park cím birtokosa Komló Város 
Önkormányzata lesz, melyre vonatkozóan az illetékes bizottság kedvező döntése 
információink szerint megszületett, így az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon 
végrehajtható a tervezett útépítés és közvilágítási hálózat fejlesztés.  
A pályázat csak a cím megszerzése és a működtetésre vonatkozó megállapodás aláírása után 
nyújtható be. Az addig rendelkezésre álló időben pályázati dokumentáció összeállítása folyik. 
Kezdeményeztük az útügyi hatóságnál a Patak utcai útépítés építési engedélyének módosítását 
a jogutódlás vonatkozásában, a közvilágítási hálózat terveinek kezelői és szakhatósági 
jóváhagyása megtörtént az E.ON-nal történő egyeztetésre június hónapban kerül sor.  
A pályázatíró céggel egyeztetésekre került sor, a projektben érintett felek (pályázatíró, 
Fűtőerőmű Zrt., önkormányzat) beadással kapcsolatos szükséges tennivalóiról.  
 



12) Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési program 
keretében kiírt pályázat 

 
A Képviselő-testület a február 2-i ülésén határozott arról, hogy Komló Város Önkormányzata 
a horvátországi Belisce és Beremend település önkormányzataival közös pályázatot nyújt be 
az IPA 4. prioritáson belül a kulturális örökség tematikus útjának fejlesztése részcélra. 
A projekten belül Komló városa a bányászati eszközök, emlékek bemutatása érdekében egy 
szabadtéri múzeum kialakítását tervezi a Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény udvarán. Az 
épületben elektronikus információs pult és a projektre vonatkozó honlap ad a látogatók 
számára részletesebb tájékoztatást.  
A pályázat március 12-én benyújtásra került, melynek átvizsgálását követően a közreműködő 
szervezet hiánypótlást írt elő. A hiánypótlást a pályázatot összeállító Kapos Innovációs 
Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. önkormányzatunkkal együttműködve határidő 
előtt teljesítette, ezt követően került sor a pályázat szakmai értékelésére. Az elbírálás 
várhatóan 3 hónapon belül megtörténik. 
 
IV. Tájékoztató a kórház átadásáról 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési önkormányzatok fekvőbeteg 
szakellátó intézményeinek átvételéről szóló 2012. évi XXXVIII. tv. alapján 2012. június 8-án 
kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával és a jegyzőkönyv mellékletét képező digitalizált 
dokumentáció átadásával a komlói kórház és fenntartója a Komlói Egészségcentrum 
Nonprofit Kft. a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézetnek került átadásra. A képviselő-testület  53/2012 (V.10.) határozatában adott 
felhatalmazás alapján a törvényben előírt tartalmú teljességi nyilatkozat kiadása megtörtént. 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok 
munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat 
tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási jegyzőkönyvében 
foglaltakat, 

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

- a folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót és 
- a kórház átadásáról szóló tájékoztatót. 

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

Komló, 2012. június 13. 
         Polics József 
         Polgármester 



 
1. sz. melléklet 

 
Komlói Kistérség  

Többcélú Önkormányzati Társulás 
7300 Komló, Városház tér 3. 

Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 2012. április 27-én 
megtartott üléséről. 

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

 
Napirendi pontok előtt: 

 
 
1.) Hatósági Igazgatási Társulás 2011. évi beszámolója 

Előadó:  Polics József 
  Varga Zsolt 
Meghívott: Vikor László 
 

2.) Közlekedéstudományi Intézet tájékoztatása a 2012/2013. évi közlekedési menetrend-
tervezettel kapcsolatosan 

 
 

Napirendi pontok: 
 
1.) Nefela Egyesülés 2011. évi beszámolója 
   Előadó:  Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
   Meghívott: Huszár István igazgató 

 
2.) 2011. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előadó: Polics József Elnök 
  Kőnigné Paskó Edina Belső ellenőrzési vezető 

 
3.) 2011. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
4.) Társulás Beszerzési Szabályzatának elfogadása 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
5.) 2011. évi zárszámadás 
   Előadó:  Polics József Elnök 
     Kiss Béláné GESZ vezető 



6.) Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
7.) Egyebek 

 
Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit, Udvardyné Hafner Anitát, Huszár Istvánt a Nefela 
Egyesülés képviselőjét, valamint Hauzer Mária autóbusz közlekedési szakértőt, Varga Zoltán 
menetrend tervezési menedzsert (MÁV Start) és Amrein István forgalomfejlesztési 
osztályvezetőt (Pannon Volán). 
 
Az ülést 10 óra 03 perckor megnyitom. 
 
Határozatképesség megállapítása a jelenléti ív alapján. A jegyzőkönyv hangszalagon kerül 
rögzítésre. 
 
A meghívót mindenki megkapta, a napirendi pontok ismertek, annak sorrendjében változás 
nincs, megkérdezném van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, kérem 
kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
Polics József: Napirend előtt megadom a szót a Pannon Volán és a MÁV Start képviselőinek, 
akik a 2012/2013. évi tervezett közlekedési menetrendről tartanak tájékoztatót. 
Hauzer Mária: Néhány szót szeretnék mondani a március 15-i vonatleállításokkal 
kapcsolatosan, ami néhány térséget negatívan érintettek, de a nehézségeket autóbusz 
járatokkal megpróbálták enyhíteni. Két buszjáratot is kapott Komló. A hét elején a Parlament 
megszavazta a személyszállításról szóló új törvényt, amelyről még sajnos nem tudunk 
beszámolni, mert nem ismert előttünk, de elvileg június 1-vel lép életbe az új jogszabály.  
Polics József: Köszönöm, van-e valakinek kérdése?  
Lép Péter: Nekem csak annyi észrevételem lenne, hogy jók ezek az egyeztetések, de a vonat 
továbbra sem áll meg Kárászon.  
Polics József: Most már kevesebb közlekedik és az sem áll meg.   
Pecze Gábor: Én annyit szeretnék mondani, hogy ami minket kicsit kellemetlenül érint, hogy 
az 50-es vasútvonalon ritkulnak a járatok, de köszönjük, hogy a Komló-Budapest járat érinti 
Mázát, amely egy olyan plusz lehetőség, ami jól jött a településnek. A problémát jeleztük a 
Gemenc Volánnak és a Pannon Volánnak is, hogy távolsági buszoknál a menetrend soha nem 
a mázai központi megállónál van, hanem a volt vegyesboltnál, ami már nem vegyesbolt, 
hanem kocsma. Ezt jeleztük a volán busz felé és az a megegyezés körvonalazódik, hogy ez az 
állomás megállóhely továbbra is megmarad, mert az Izmény és Györe felé egy közlekedési 
lehetőséget biztosít. Azt jelezték felém, hogy ezt a járatot a mázai központban is meg fogják 
állítani. Ezt köszönjük szépen.  
Polics József: Köszönjük.  
Kovács Gyula: Érdeklődnék, hogy a Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló szakaszt érinti a 
változás? 
Amrein István: Nem. 
Kovács Gyula: Már közel 15 éve szeretnénk, hogy a pl: Kaposvár irányába közlekedő buszok 
betérjenek a Bodolyabér, Magyarhertelend, Barátúr útvonalra, mert igény lenne rá.  
Hauzer Mária: Ha meg tudják mondani, hogy pontosan melyik járatról van szó, akkor 
felülvizsgáljuk, hogy van-e rá mód.  



Polics József: Jó, megkérlek Gyula, hogy állítsátok össze a kérdést, és mi továbbítani fogjuk. 
Van-e még valakinek kérdése? Ha nincs, akkor én szeretnék egy-két dolgot, csatlakozva 
Kárász polgármesteréhez. Igen, már voltak tárgyalások, de még válaszokat sem kaptunk a 
felvetéseinkre. Már sok éve, hogy nem állnak meg Kárászon a vonatok és ez problémát jelent 
az ott élőknek. Az április 15-i változások még további járatcsökkenést jelentettek az 50-es és 
a 47-es vasútvonalon. A 47-es vasútvonal annyival volt szerencsésebb, és most is 
szerencsésebb az 50-hez képest, hogy ott párhuzamosan jártak a vonatpótló buszok. Én azt 
kérem a Pannon Volántól, hogy egy picit jobban hangolják össze a menetrendeket, annak 
érdekében, hogy Sásdon a csatlakozások, a főúti és a vasúti menetrendek összehangoltabbak 
legyenek. Ez legyen figyelembe véve az érkezés és az indulás alkalmával is. További 
problémát jelent, amelyet írásban is el fogok küldeni – már megtettem egy párszor -, hogy az 
utolsó vonathoz kapcsolódóan fél tíz magasságában kellene egy járatot nézni, amellyel még el 
lehet hozni azokat az embereket, akik a térségben élnek, hogy ne kelljen beutazniuk Pécsre. A 
személyszállításról szóló új törvény, amely valóban az egész személyszállítás átalakítása, 
olyan irányú lesz, hogy túlzottan megjelenik a gazdaságosság. Én úgy gondolom mindenhol a 
világon a személyszállítás egy támogató ágazat. Meglátjuk, mit hoz a június 01.-vel hatályba 
lépő új jogszabály. A felmerülő igényeket juttassátok el hozzám és mi továbbítjuk az 
illetékeseknek, és a menetrend módosításoknál megpróbáljuk figyelembe venni. Van-e 
valakinek hozzászólása?  
Amrein István: Annak idején, amikor átvettük rögtön probléma merült fel, pl.: Sásdon. Ezt 
úgy oldottuk meg, hogy módosítottuk a menetrendeket, hogy Godisán közvetlenül a 
vasútállomás előtt áll meg az autóbusz, nem kell olyan sokat gyalogolni, mi ezt 2011. év 
elején megoldottuk. Ez egy sokkal jobb megoldás, ha így szállnak át. 
Polics József: Megpróbáljuk reklámozni. Valakinek kérdés, hozzászólás? 
Hohn Krisztina: Vannak ezek a csuklós buszok, amelyek gyorsjáratként közlekednek Pécs és 
Komló között. Ezek a buszok nem állnak meg, és aki Mánfán lakik, el kell jönnie Komlóra, 
majd vissza. Azt mondják, hogy a csuklós buszok nem férnek el a mánfai megállóban. Már 
többször kértem, hogy legalább az egyik megállóban álljon meg. Azt értjük, hogy ahol 
útkereszteződés van, ott nem lehet megállni, de ahol elférne, ott jó lenne, ha megállna. 
Böröcz Tibor: Szeretnénk, ha nem kellene a nagy csomagokkal sokat gyalogolni az 
embereknek, hanem a másik megállónál is fel lehetne szállni a buszra, mert ha nagy autókkal 
meg tudnak ott fordulni, akkor busszal is. Az volt a kifogás, hogy ott busszal nem lehet 
tolatni, de aki ért hozzá az látja, hogy meg lehet ott fordulni.  
Amrein István: Nem csak volánosokkal, hanem szakértőkkel is kint voltunk, és az volt a 
szakvélemény, hogy a jelenlegi körülmények között ott nem tud megfordulni a busz. A 
godisai menetrend nem változott, továbbra is tudnak hozzá csatlakozni.  
Böröcz Tibor: Ott pótkocsis szerelvényekkel, állatokkal fordultak meg, de egy másik busz is 
meg tudott ott fordulni.  
Amrein István: E busz fordulási sugara ismereteim szerint 24 méter, szilárd burkolatú útnak 
kell lennie. A mánfai megállóval kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy kértük már, 
hogy ha szeretnék, hogy megálljon a csuklós busz, akkor építessék át a buszmegállót, mert 
jelenleg nem alkalmas arra, hogy ott a busz megálljon. Nekünk erre forrásunk nincsen. A 
csuklós busz túl hosszú ahhoz (18 méter), hogy ott meg tudjon állni. Ha a körülmények 
engedik, akkor természetesen a csuklós buszok is meg fognak állni a megállókban.  
Hohn Krisztina: Van olyan, amikor megáll a csuklós busz, mert van olyan sofőr. Két 
megálló van Mánfán, ha csak az egyiknél megállna, már jó lenne. A közútkezelő belerakta a 
pályázatába, és ha lesz rá alkalom, akkor át lesz építve a buszmegálló.  
Amrein István: Egy bejárást javasolok, ahol az érintett szakemberek ott vannak – 
közútkezelő, rendőrség – és ha alkalmas lesz a megálló, akkor meg tudunk állapodni. Attól, 
hogy most néhány csuklós busz megáll az még nem szabályos, mint mondtam a busz hossza 
18 méter, a hátsó ajtó már nem ér rendesen oda a peronhoz, balesetveszélyes.  



Polics József: Köszönjük. A Komló-Mánfa út felújításra szorul, és bízzunk abban, hogy 
jövőre ilyenkor meg tudnak állni a csuklós buszok is. Kérdés, vélemény, hozzászólás? Ha 
nincs, akkor köszönjük szépen a tájékoztatást, további szép napot.  
A második napirend előtti tájékoztatás a Baranya Megyei Katasztrófavédelem tájékoztatója. 
Tisztelettel köszöntöm Kordé Norbert urat, tűzoltó alezredest. 
Kordé Norbert: A következő miatt vagyok most itt, egyrészt mert feladatként kaptam, 
másrészt, mert hasznosnak tartom. Fontos, hogy a térség polgármesterei megismerkedjenek a 
kirendeltségünkkel, és a kollegáimmal, valamint hogy az illetékességi szerveknek milyen 
hatásköre van. 2012. január 01-től a Katasztrófavédelmi rendszer átalakult, de április 01-vel a 
szervezeti átalakulás is megtörtént.  A Baranya megyébe elsőfokú hatósági jogkörrel a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság – ami megyei illetékességgel bír - jár el, amely Pécsen az 
Engel János utcában van (a régi tűzoltó laktanyában). Régen voltak a tűzoltóságok, most is 
vannak, csak egy kicsit más formában. A tűzoltóság és az Igazgatóság között létrejött egy új 
szervezet, amelyet úgy hívnak, hogy Kirendeltség. Komlón és Térségében a Pécsi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az illetékes, ennek a szervezetnek én vagyok a vezetője, 
minden papírmunka Pécsen intéződik. Természetesen a tűzvédelem megoldott lesz, sőt az volt 
ennek az egész átalakításnak a lényege, hogy Magyarország minden települését hivatásos 
tűzoltókkal lássunk el. A tűzvédelem Komló városában megmarad, továbbra is itt vannak a 
vonulós tűzoltók. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy bemutassam Komló Város 
Tűzoltóságnak parancsnokát, László János tűzoltó századost, ő az, aki a tűzvédelemért ebben 
a kistérségben nagyrészt felelős. Azért mondom, hogy nagy részben, mert van két település 
Egyházaskozár és Hegyhátmaróc, ahol a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóság látja el a 
feladatokat. Parancsnoka Dávid Sándor tűzoltó százados, ő más irányú elfoglaltságai miatt 
nem tudott eljönni az ülésre. Készültem egy kis anyaggal, hogy melyik szakterületén ki a 
felelős, valamint hogy hogyan alakul a tűzoltóságok új felállása. Ezeket elküldeném e-mailen. 
Még egy nagyon fontos dolog, hogy egy őrsprogram indul el. A Komlói Tűzoltóságnak is lesz 
egy őrse, Sásdon fog megvalósulni, Komlói Tűzoltóság irányításával.  Ezeket az őrsöket 
Katasztrófavédelmi Őrsöknek hívják, azért nem tűzoltóságnak, mert lesz ott egy 
Katasztrófavédelmi Iroda is, ahol polgárvédelmi tevékenységek is fognak folyni. A védelem 
igazgatás rendszerében is van egy kis változás. A Helyi Védelmi Bizottság működik Komlón 
is. A helyi védelmi bizottságnak kettő elnök-helyettese van, van egy katonai és egy 
katasztrófavédelmi elnök-helyettes. A katasztrófavédelmi elnök helyettes Egri Krisztián 
tűzoltó hadnagy lett Komló város tekintetében. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm 
az eddigi közreműködést, ami volt a Polgári Védelem rendszere még át fog alakulni, még 
velem és kollegáimmal sokat fognak találkozni. Ehhez kérem a közreműködésüket, ahogyan 
eddig is, ha valakinek van kérdése, akkor arra, ha tudok válaszolok.  
Polics József: Köszönöm. Van-e kérdés? Nekem az a kérésem, hogy az átmenet és a sok-sok 
jogszabályváltozás türelemmel menjen. Itt elsősorban Komlót érinti a nagyobb tömbházas, 
több emeletes házaknál a virágládás kérdés. Amikor mennek ki ellenőrizni, kérem, hogy 
valahol a jogszabály és az ember is jelenjen meg.  
Kordé Norbert: Ez a dolog Budapesten kevert nagy port, nekünk erre nincs kapacitásunk, 
viszont ha érkezik egy ilyen bejelentés – mint ahogyan egy érkezett is – akkor ki kell 
vizsgálni. Ezzel kapcsolatosan is van egy nagyon jó tájékoztatóm, azt is elküldöm Önöknek 
pl: hogy milyen feladatai vannak a közös képviselőnek, illetve a lakóknak, milyen 
jogszabályokat kell betartani. A legfontosabb, hogy a menekülési útvonalon a feltételek 
biztosítottak legyenek.  
Polics József: Köszönjük szépen és minél kevesebb dolguk legyen.  
A napirendi pontok előtt az adóigazgatási társulás 2011. évi beszámolójáról tárgyalunk. Mivel 
a Hatósági Igazgatási Társulás nem azonos a többcélú társulás tanácsával, ezért tárgyaljuk a 
napirendi pontok előtt. Kérdezem Udvardyné Hafner Anitát, hogy kívánja-e az beszámolót 
kiegészíteni.  
Udvardyné Hafer Anita: Nem kívánom kiegészíteni. 



Polics József: Van-e kérdés, hozzászólási igény? Felhívom a figyelmet, hogy minden 
képviselő-testületeknek el kell fogadni a beszámolót.  
Köszönjük a tájékoztatást, és rátérünk a napirendi pontokra. Itt szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy köszöntsem a Baranya Megyei Kormány Hivatal képviselőit, dr. Solymosi 
Veronikát, és dr. Mérei Hajnalkát.  
1. napirendi pont: Nefela Egyesülés 2011. évi beszámolója 
Polics József: A jégeső-elhárítással foglalkozó Egyesülés elkészítette beszámolóját a 2011. 
évi tevékenységükről. Huszár Istvánt kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Huszár István: Nincs kiegészíteni való, elküldtük a részletes beszámolót, de amennyiben 
kérdés van, arra szívesen válaszolok. 
Polics József: Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás? Az előterjesztést a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta. Kérdezem a bizottsági elnököt a bizottság véleményéről. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
26/2012. (IV. 27.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében a 
Pénzügyi Bizottság, valamint az Elnökség véleményének figyelembe vételével megtárgyalta a 
NEFELA Dél-Magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés 2011. évről szóló beszámolóját és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. A NEFELA Dél-Magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 
K o m l ó, 2012. április 27.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 
 

2. napirendi pont: 2011. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
Polics József: A tavalyi év folyamán a belső ellenőrzési csoport a társulás két intézményénél, 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, valamint a Szociális Szolgáltató Központnál 
végzett utóellenőrzést a 2010. évben végzett Munkaügyi szabályok betartása, nyilvántartások, 
közalkalmazottakra, köztisztviselőkre vonatkozó előírások című vizsgálathoz kapcsolódóan. 
Továbbá sor került a Szilvási Bölcsődénél is ellenőrzésre a munkaügyi szabályok betartására 
vonatkozóan. A vizsgálatról készült jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. A 
megfogalmazott javaslatok mindhárom intézménynél átvezetésre kerültek, illetve folyamatban 
vannak. Kőnigné Paskó Edina belső ellenőrzési vezetőt kérdezem, az előterjesztéshez van e 
kiegészíteni valója? 
Kőnigné Paskó Edina: Nincs kiegészíteni valóm. 
Polics József: Az előterjesztéshez van-e valakinek hozzászólás? Az előterjesztést a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta. Az elnököt kérdezem a bizottság véleményéről. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 



27/2012. (IV. 27.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, 
a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a belső ellenőrzés 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Társulási Tanács az 1. számú melléklet szerinti Éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek 2011. évi belső ellenőrzési kötelezettségének 
teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

Kőnigné Paskó Edina belső ellenőrzési vezető 
 
K o m l ó, 2012. április 27.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
3. napirendi pont: 2011. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása 
Polics József: A munkaszervezet elkészítette a 2011. évi statisztikai összegzést, melyet május 
31-ig kell a Közbeszerzések Tanácsához eljuttatni. Tavalyi év folyamán nem történt 
közbeszerzés, ezért csak egy tájékoztató levelet kell megküldeni a Közbeszerzések 
Tanácsának. Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, hozzászólás? Van-e kiegészítése a 
munkaszervezet vezetőnek? 
Varga Zsolt: Köszönöm, nincs. 
Polics József: Az előterjesztést a Területfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 
Kérdezem az elnököket a bizottságok véleményéről. 
Lép Péter: Elfogadjuk. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
28/2012. (IV. 27.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 
véleményének figyelembe vételével az előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A Társulási Tanács jelen határozatával elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás a 2011. évi éves statisztikai összegzésről készült tájékoztatót és 
utasítja munkaszervezet vezetőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 
Határidő:  2012. május 31. 
Felelős: Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
 
K o m l ó, 2012. április 27.  

Polics József s.k. 
Elnök 

 
4. napirendi pont: Társulás Beszerzési Szabályzatának elfogadása 
Polics József: A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén a Kbt. előírásait 
nem kell alkalmazni, azonban mivel közpénzek felhasználásáról van szó, ezért helyileg 



szabályozni kell ezeknek a beszerzéseknek a lefolytatását is. Ez utóbbiak lefolytatására 
szükséges megalkotni a Beszerzési Szabályzatot. A nagyobb értékű beszerzéseknél a 
Pénzügyi Bizottság hagyja jóvá az eljárás megindítását, az ajánlattételi felhívást és az 
ajánlattételre felkért cégeket – amely cégek elsősorban kistérségbeli vállalkozások lehetnek -, 
majd pedig az eljárás értékelését. A nettó 1 MFt alatti építési, illetve a nettó 3 MFt alatti áru 
és szolgáltatás beszerzéseknél az érintett intézményvezető a felelős az eljárás lefolytatásáért. 
Az előterjesztéshez van e kérdése valakinek? Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 
Az elnököt kérdezem a bizottság véleményéről. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
29/2012. (IV. 27.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi Bizottság véleményének 
figyelembe vételével a Társulás és intézményei Beszerzési Szabályzatának megalkotásával 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Társulási Tanács jelen határozatával az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal 
elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és Intézményei 
Beszerzési Szabályzatát. 
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
K o m l ó, 2012. április 27.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
5. napirendi pont: 2011. évi zárszámadás 
Polics József: Az előterjesztést Kiss Béláné készítette. Kérdezem, hogy kíván-e az 
előterjesztéshez hozzászólni. 
Kiss Béláné: Már bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a 2011. évi pénzmaradványt a 2012. 
évi költségvetés fedezetére fordítjuk. A normatíva elszámolás kapcsán a Társulás 810.000.- 
forintot, még meg fog kapni. Ez közoktatási és szociális normatíva, amely kiutalásra kerül a 
tevékenységet ellátó települések számára.  
Polics József: Köszönöm. Már régen benne vagyok a rendszerben, de arra nem emlékszem, 
hogy normatívából pluszt kaptunk volna, mindig lemondásaink voltak. Kérdés, vélemény, 
hozzászólás? Mindhárom bizottság tárgyalta. Az elnököket kérdezem a bizottságok 
véleményéről. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Lép Péter: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
30/2012. (IV. 27.) sz. Tct. Határozat 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az elnök előterjesztésében, a 
Pénzügyi, a Humánszolgáltató, valamint a Területfejlesztési Bizottság véleményének 
figyelembe vételével az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 



törvény által biztosított jogkörében a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő 
határozatot hozza: 

 
I. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2011. évi 

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

 
626 300 ezer Ft bevétellel, 
562 045 ezer Ft kiadással, 

                                                        64 255 ezer Ft  tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal,        
  65 065 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal,  

jóváhagyja. 
II. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételeit forrásonként és 

a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – intézményenként, ezen belül 
feladatonként részletezve az 1., 1/a., 2., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 14. számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
A  normatív támogatások jogcímenkénti és településenkénti megoszlását a 4., 4/a., 
4/b., 4/c., 4/d., 4/d.,4/e., számú mellékletek mutatják be. 

III. A felhalmozási kiadások teljesítését 50 490 ezer Ft főösszegben, valamint annak 
jogcímenkénti felhasználás szerintirészletezését az 5. számú mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 
A felhalmozási célú bevételek teljesítését 64 619 ezer Ft főösszegben, valamint 
annak részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

IV. A működési kiadások teljesítését 509 753 ezer Ft, bevételét 560 902 ezer Ft 
főösszegben fogadja el. (2. számú melléklet a finanszírozási kiadások és bevételek 
összegeit figyelembe véve) 

V.  A Társulás Tanácsa a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú 
melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 308 
298 ezer Ft-ban állapítja meg. 

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

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

VII. A Társulási Tanács többéves kihatással járó döntéseket nem hozott. 
VIII. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2011.évi pénzmaradványát 

a 7., 7/a. számú mellékleteknek megfelelően, - amely kiváltja a 2012. évi  önállóan 
működő Szociális Szolgáltató Központ költségvetésben tervezett normatíván és 
intézményi működési bevételen felüli, az önkormányzatokat terhelő működési 
hozzájárulást, illetve arányosan  az önállóan működő Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Központ 2012. évi költségvetésben tervezett normatíván 
és intézményi működési bevételen felüli önkormányzatokat terhelő működési 
hozzájárulást - jóváhagyja. 

IX. A Társulás 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített 
pénzmaradvány-kimutatását a 8/a. számú melléklet tükrözi. 

X. Az engedélyezett álláshelyek száma 94 fő (3/b. számú melléklet). 
XI. A társulás tagjainak a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  

önállóan működő intézményei működési kiadásaihoz nyújtott 2011 évi 
hozzájárulását, a 11/a., 11/b., 11/d., a tagdíj hozzájárulás alakulását a 11/c. számú 
melléklet szerint fogadja el. 



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

 A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik. 

Határidő:  értelem szerint  
Felelős: Polics József elnök 
  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

 Intézmények vezetői 

K o m l ó, 2012. április 27.  
 

Polics József s.k.  
Elnök 
 

6. napirendi pont: Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása 
Polics József: Komló Város közoktatási intézményeinek átszervezéséről hozott elvi döntést. 
Ennek megfelelően szükséges a kistérségi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata. 
Átfogó, teljes körű felülvizsgálati kötelezettséget az önkormányzatok részére 2013. évben ír 
elő a jogszabály, tekintettel a köznevelési törvény közoktatási feladat-ellátás változásaira. Az 
előterjesztéshez kérdés, vélemény, hozzászólás? Az előterjesztést a Humánszolgáltató 
Bizottság tárgyalta. Az elnököt kérdezem a bizottság véleményéről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
31/2012. (IV. 27.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató Bizottság véleményének 
figyelembe vételével – a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási 
Intézkedési Tervét megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi 
Közoktatási Intézkedési tervének felülvizsgálatát elfogadja. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy intézkedjen a megyei szakértői vélemény 
megkéréséről és a szükséges intézkedések megtételéről. 

3.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa felkéri a települések 
Polgármestereit, hogy képviselő-testületeikkel tárgyaltassák meg az előterjesztést és 
az erről szóló határozati kivonatok küldjék meg az Kistérségi Iroda részére. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polics József elnök 
  Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
K o m l ó, 2012. április 27.  
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
7. napirendi pont: Egyebek 
Polics József: Egyebek napirendi pontnál megadom a szót Varga Zsoltnak. 



Varga Zsolt: Köszönöm. Az előző tárulási ülésen már szó volt arról, hogy a Többcélú 
Kistérségi Társulások 2011. december 31-vel megszűnnek. Akkor arról beszéltünk, hogy 
június magasságában készül majd egy előterjesztés ezzel kapcsolatosan. A törvény azt mondja 
ki, hogy szabadon lehet Társulásokat alakítani az önkormányzatok döntésének megfelelően. 
Elkészítettük intézményvezetőkkel egy tájékoztató anyagot a Munkaszervezetről, a Szociális 
Szolgáltató Központról és a Családsegítő Központról. Ez kiküldésre is került. Azt szeretném 
kérni polgármesterektől és Önökön keresztül a jegyzőktől, hogy körjegyzőségi szinten 
beszéljük át a dolgokat. A jövő évi finanszírozás nem ismert, nem ismert az sem, hogy a 
Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése esetén a vagyon, hogyan kerül átadásra. Ennek 
ellenére szeretnénk egy egyeztetést tartani és azok alapján készülne június végére egy 
előterjesztés, ahol reményeink szerint egy elvi döntés is születik. Természetesen először a 
testületeknek kell elvi döntést hozni és utána a Társulás Tanácsának is. Kérem a tisztelt 
polgármestereket, hogy nézzék át ezt az anyagot és akár már most is tudunk időpontot 
egyeztetni, de ha nem, akkor én felveszem a jegyzőkkel a kapcsolatot. Mindenhol a 
körjegyzőségekhez mennénk ki. Jegyzőket, polgármestereket és adott esetben a pénzügyes 
kollégákat is várnánk, tőlünk pedig az intézményvezetők és a GESZ vezetője venne részt az 
egyeztetésen.  
Polics József: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése? 
Bék János: Azt szeretném megkérdezni, mennyire sürgős?  
Varga Zsolt: Mi szeretnénk május első felében, ha lehetne kérni annak érdekében, hogy a 
települések megfontolt döntést tudjanak hozni, illetve a Társulás Tanácsának ülését is elő kell 
készíteni. Jó lenne, ha június közepéig a testületek megtárgyalnák. 
Bék János: A Völgység menti településeknél megindult egy mozgás a körjegyzőségek 
kialakítására. Mi a képviselő testületeket szeretnénk egy közös megbeszélésre összehívni, 
ahova Polics József polgármester úr is el fog jönni és ott erről is lehetne tárgyalni. Az még 
nekem sem tiszta, hogy megszűnik-e? 
Polics József: Megszűnik. 
Bék János: Új Társulást kell létrehozni. Ha csak a polgármesterek jönnek össze az kevés. Az 
lenne a jó, hogy ha képviselő testületekkel tárgyalnánk.  
Polics József: Én úgy gondolom, hogy ezt a közös összejövetelt meg kell, hogy előzze egy 
szakmai egyeztetés, ahol az érintett szakemberek a fő csapás irányokat tisztázzák. Először 
jussunk el egy konszenzusig. Először a szakemberekkel egyeztessünk, majd a döntéshozó 
képviselőkkel. Június végére jussunk el egy olyan állapotig, hogy a második félévet már úgy 
kezdjük, tudjuk mire lehet számítani, ezen feladat ellátásnál. Ha nem működik a Társulás 
forma, akkor minden településnek gondoskodnia kell a feladat ellátásról, illetve Komló 
városának – a Társulás megszűnik a törvény erejénél fogva  - intézményt kell alapítani vagy 
egy másikba be kell olvadnia. Van sok időigényes jogi folyamata és december 31. is el fog 
jönni, és a jövő évet is elő kell készíteni ezekkel a döntésekkel. 
dr. Solymosi Veronika: Köszöntöm a Társulás Tanácsának tagjait, jelenlévőket. Az ülés 
elején megemlítették, hogy nem találkoztunk még a Tanács ülésén. Annak, hogy mi nem 
találkoztunk az előző Társulási üléseken, nagyon komoly oka volt. A komlói társulás nagyon 
kiegyensúlyozottan működik, legalább is az írásos dokumentumok alapján, de valószínű ez 
tükrözte a valóságot.  
Ugyanakkor elmondhatja azt a Komlói Kistérség, hogy az összeszerveződés idején, amikor a 
jogszabályok nem szabályozták a többcélú működését a jogelőd hivatalok – Közigazgatási 
Hivatal – szakmai segítséget nyújtottak arra, hogy jól működjön. Ez egy olyan viharos 
időszak volt, amikor az állam által nyújtott önkormányzati támogatás segítséget adott, hogy 
ezt a térségi szintet összehozza. Most megint egy olyan időszakot élünk, ahol a változások 
markánsak. Önöknek ez az év mindenképpen változást hoz. Önkormányzati törvény adta 
változás, hogy Fejlesztési Tanács nem működhet. Ezt azt jelenti, hogy 2012-ben át kell 
tekinteni az alapdokumentumokat. Fejlesztési feladatokat lehet tovább csinálni, csak a 
Területfejlesztési Tanács nem működik tovább. Nehézséget okozott pl: konszenzusoknál, 



polgármesterek különleges szerepénél fogva, a fejlesztési döntésekben egymást tudták 
helyettesíteni. Ez sok gondot okozott, de azt tudom mondani, hogy ezt az időszakot is 
lezártuk. Ebben az évben már Sellyén, Mohácson és Pécsett is voltunk a kistérségeknél. Az 
önkormányzatoknak szükségük van arra, hogy segítséget nyújtsunk. Önöknek meg kell oldani 
azt a kérdést, hogy a járások rajzolásával hogyan alakul a körjegyzőségeknél a közös hivatal. 
Meg kell oldani az egész országban, megyékben és Önöknél is. Azt nem szabad elfelejteni, 
hogy az alaptörvény előírja, hogy bizonyos önkormányzatok ellátására legyen kötelező 
társulás. Vannak Önöknek is olyan feladatai, amit nem kifejezetten a területfejlesztéshez, 
egészségügyhöz vagy pl: az oktatás területéhez kapcsolódnak, tehát szabadon választhatóak. 
Ami nagyon fontos lesz, az a közös hivatal alakítása. Azt tudomásul kell venni, hogy júniusra 
már körvonalazódni látszanak a járások, feladatok, hatáskörök. A szervezet átalakítás 
kérdésében szívesen segítünk az önkormányzatoknak. Úgy látom a hatályos jogi 
rendelkezések alapján, hogy a konszenzus kialakításánál igen markáns megnyilvánulás 
kiolvasható, objektív döntéseket lehet hozni. A helyi politikusok, polgármesterek rendkívül 
szubjektívak. A közös hivataloknál olyan egyértelműek a szabályok, hogy be kell sorolni, ha 
nem tudnak az önkormányzatok besorolni, akkor a Kormányhivatal gyakorolja a kijelölési 
jogot. Ebben Baranyában rendkívül nagy praxis van, ez nem szokott fájni mindenkinek, csak 
aki nem ért velünk egyet. Törvényi keretek között hozzák meg a döntéseket, erre a bíróság  is 
azt mondja, hogy a döntés törvényes volt. Baranya megyében az elképzeléseket törvényi 
keretek között tudjuk megvalósítani, ahogyan az elmúlt 22 évben is. Nagyon köszönjük 
azokat a megkereséseket, amiket a Kormányhivatalok felé továbbítottak. Ha egyeztetésre 
vagy szakmai segítségre, javaslatra van szükség, keressenek meg bennünket. Baranya 
megyében sarkalatos probléma, hogy 1500 vagy 2000 lakos. Ez a különbség a megyénkben 
akár egy települést is jelenthet. Még mindig van sok településünk, amelyek 100 fő alatt 
működnek. Komló nagyon elegánsa kezelte a problémákat. Nehéz azoknak az 
önkormányzatoknak, akik Pécs környékén vannak, mert hihetetlenül hektikus volt a kapcsolat 
Pécs és a Társulás tagjai között. Az előző testületi ülés, amin részt vettem ugyancsak 
kedélyborzoló volt. Pécs egész más struktúrával, arspoeticaval, filozófiával kell, hogy 
működjön, mint pl: egy 100 fő alatti kistelepülés. Ezt sajnos a jogalkotás nem kezeli kellő 
súllyal, mert innentől kezdve tudom azt, hogy a Többcélú Társulás megszűnésével, új 
társulási formák kialakításával nagyon nehezen működik. 170.000 lakosú település és a 82 
lakosú település hogy szavaz, kinek az érdekeit nézi, mennyire toleráns a város. Nagyon sok 
mindentől függ. Én azt mondom, hogy a járás kialakításánál és a közös hivatalok 
szervezésénél biztos lesznek viták, de szerintem fogunk a működésre megoldást találni. 
Mindenkinek nagyon jó erőt, egészséget kívánok erre az évre, és a elkövetkezendő ünnepekre 
kívánom, hogy a családok érezzék jól magukat. Elnézést, ha raboltam az idejüket. 
Polics József: Köszönjük a tájékoztatást és köszönjük az elismerő mondatokat. Úgy 
gondolom, igen nagy átalakulás előtt állunk és lehet, hogy élni fogunk azzal a felajánlással, 
amit tett. Úgy tudom, eddig is voltak polgármesterek, akik megkeresték, főleg az új összetétel 
miatt segítséget kértek. Valószínű ebből adódóan lesznek még megkeresések. A két dolog 
ugyan összefügg a járások kialakításának kérdésével, illetve az ebből adódó önkormányzati 
törvény passzusaival, amely viszont a közös hivatal alakítását egy járásban engedi meg, ebből 
adódóan nálunk még vannak nyitott kérdések most is. Én három települést most is tudok. Én 
ezt már jeleztem az illetékesek felé, amióta itt a járásokkal kapcsolatos problémák napvilágra 
kerültek. Én bízom benne, hogy itt is, mint úgy általában az érintett önkormányzatok igényük 
és érdekeik szerint fog történni a határvonalak meghúzása. Az kell hozzá, hogy mindenki 
nyugodtan tudjon dolgozni, hogy ne legyen benne tüske, mert sokkal nehezebb a 
munkavégzés. A másik dolog 16-17 hónapnál tartunk, úgy gondolom a Társulás nem is 
Komló város érdeke, hanem azoké a kis településeké, pl.: Szárász, akiknél megjelenik a 
feladat morzsa szinten és nekünk kötelességünk, hogy segítsük a kis településeket, mert 
valahol egy hajóban evezünk és jó, ha egy irányba is húzzuk az evezőlapátokat, mert akkor 
jutunk előre. Összekötnek minket utak, vasutak, egészségügyi, oktatási intézmények, meg a 



napi élet problémái is. Ezért Komlónak picit nagyobb a felelőssége. Néha nagyobb pénzt kell 
felvállalni annak érdekében, hogy ugyanazok az ellátások legyenek biztosítva a legkisebb 
településen is, mint Komlón. 
Van-e valakinek bejelenteni valója? Nincs, akkor én megköszönöm a részvételt, jó pihenést a 
hosszú hétvégére. 
 
Köszönöm a Tanács munkáját. 
Az ülést 11 óra 5 perckor bezárom. 
 
 

 
k.m.f. 
 

 
 
Hohn Krisztina        Polics József 
Polgármester                                                                                                Elnök 
 
 
 
 
Bede-Nyitrai Roberta 
Jegyzőkönyv vezető 

 



2. sz. melléklet 

 
 
Komló Város Önkormányzat    
Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 
 
Komló 
Városház tér 3. 
7300 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének teljes 
illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott 
álláskeresők száma 5213 fő, aránya 19,7%.  
 
Sajnos a legfrissebb, májusi záró adatok jelenleg még nem állnak rendelkezésre. 
 

  2012. február 2012. március 2012. április 
 

Komló 
város 

2559 24,20% 2393 22,60% 2271 21,50% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

6271 23,70% 5864 22,20% 5213 19,70% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2271 fő (-122 fő az előző hónaphoz képest), aránya 21,5% 
• Tartósan regisztrált: 550 fő (+5 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 331 fő (-102 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 10 fő 
• FHT: 931 fő (-25 fő) 

 
Munkaerőpiac: 
 
A Belügyminisztérium a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 
ellenőrei Kirendeltségünkkel együtt ellenőrzést tartottak a Városüzemeltetési Gondnokságnál 
a közfoglalkoztatással kapcsolatosan.  Az ellenőrzés során a foglalkoztatások helyszíneit is 
megtekintették, a közfoglalkoztatás keretében felújított bérlakásokat is megnézték, továbbá 
ellenőrizték a hatósági szerződésben foglaltak betartását, a pénzügyi elszámolásokat. Az 
ellenőrzés minden területen a pontos munkavégzést a szabályok betartását állapította meg. 
  
A hagyományos hosszútávú közfoglalkoztatásban kirendeltségünk 40 fő foglalkoztatásának 
támogatásával kívánja segíteni az intézmények feladatellátását. 
 
A munkahelyteremtéssel párosuló beruházási pályázatban az illetékességi területünkön 
minden pályázó nyert: 28 főre  42 millió Ft-ot. 
 
Jelenleg az egyéni vállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak a TÁMOP 112 pályázat által 
nyújtott támogatási lehetőséggel tudjuk a munkaerő felvételét segíteni. 
Támogatható célcsoportok: alacsony iskolai végzettségűk, pályakezdők, Gyes-ről, Gyed-ről 
visszajövők, 50év felettiek, Elcoteq-től elbocsájtottak. 
Támogatás lehet bérköltség támogatás: 3 hónap bér+járulék 100% vagy a célcsoporttól 
függően bér+járulék 70%-a 6 hónapig három hónap továbbfoglalkoztatással. 
 
Kirendeltségünk által kért képzések indítása a közeljövőben várható, jelenleg a képzők 
pályáztatása van folyamatban. 
 
Komló, 2012. 06. 13. 
 
 
Jó pihenést, kellemes nyarat kívánok tisztelettel! 
 
 

Götzerné Páva Mária 
kirendeltségvezető 

 



Beszámoló a polgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

 

- Szabó Györggyel a Főkefe Nonprofit Kft. ügyvezetőjével egyeztettem a 

további együttműködési lehetőségekről. 

- Horváth Zoltánnal a TESzK vezetőjével többször folytattam egyeztető 

tárgyalást a kórház állami tulajdonba adás utáni helyzetről. 

- A Gemenc Volán vezetőjével véleményt cseréltünk a helyi 

tömegközlekedés kérdéseiről.  

- Fónagy János Államtitkár Úrral egyeztettem a közösségi közlekedés 

kérdéseiről. 

- A Türr István Képző és Kutató Intézet térségi és országos vezetőjével 

egyeztettem a szegregált térségben lévő lakás javítási projektről. 

- Dr. Naszvadi György Államtitkár Úrral egyeztettem a középfok 

finanszírozási kérdéseiről. 

- Több fordulóban tárgyaltunk a Pécsi Püspökség képviselőjével a  

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola egyházi fenntartásba történő 

átadásának kérdéseiről. 

- A Leo Amici Alapítvány fennállásának 20. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen vettem részt. 

- Soltész Államtitkár Úrral tárgyaltam a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának kialakult kérdéseiről. 

- Az UniCredit- és OTP Bankok képviselőivel (Óbertné Brun Tímea,  

Fábián Balázs) tárgyaltam az ez évi finanszírozási kérdésekről. 

- A Valpovoi delegáció képviselőivel találkoztam. 

- A Kenderföldi Általános Iskolába látogató Neckartenzlingen-i delegáció 

vezetőivel és diákjaival találkoztam és a búcsúesten is részt vettem. 

- A Mecseki barangolások díjazottjainak ajándékait adtam át. 

- Levezettem a Helyi Védelmi Bizottság ülését. 

- A Komló Víz Kft. víziközmű törvény szerinti működésével kapcsolatos 

kérdésekről egyeztettem polgármester kollegákkal. 



- A IV. Komlói Bányásztalálkozó rendezvényein vettem részt. 

- A meddőhányók rekultivációjával kapcsolatosan folytattam tárgyalásokat. 

- A pedagógusnapon beszédet mondtam és átadtam a Képviselő Testület  

által adományozott díjakat. 

- Turisztikai attrakció pályázattal kapcsolatban egyeztetést folytattam az 

érintettekkel.  

- Önkormányzati cégek gazdasági vezetőivel egyeztettem aktuális  

kérdésekről. 

- Nagymányokon részt vettem a KDNP által szervezett energetikai  

csoportülésen, ahol részt vett a Miniszterelnök bányászattal kapcsolatos 

Biztosa is. 

- A Komlói Rokkant Bányászok Szövetsége által szervezett demonstráción 

átvettem a petíciójukat. A kért személyeken kívül a petíciót eljutattam 

minden minisztériumba, ahol evvel a kérdéssel foglalkoznak vagy  

foglalkozhatnak. 

- A Komlói Rokkant Bányászok Szövetségének petíciójában foglaltakat 

személyesen Czomba és Soltész Államtitkár Urakkal vitattam meg. 

- Az I. Komlói lobbypartin vettem részt. 

- Állampolgársági esküket vettem ki. 

- Általános iskoláink ballagási ünnepségein vettem részt és  

elismerő okleveleket adtam át. 

 
 
 
Komló, 2012. június 18. 
 
 
          Polics József sk. 
          polgármester 



Beszámoló az alpolgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

 

- Képviselői munkám során többször vettem részt területbejáráson. 

- Több TÁMOP-os pályázattal kapcsolatban egyeztettem. 

- Kapcsolatfelvétel céljából részt vettem a Beregszászi napokon. 

- Többször egyeztettünk sport vezetőkkel a társasági adó támogatással 

kapcsolatban. 

- Önkormányzati cégek gazdasági vezetőivel egyeztettem aktuális 

kérdésekről. 

- Egyeztettem vállalkozásokkal munkahelyteremtéssel kapcsolatban. 

- Fogadtam a Neckartenzlingen-i diákokat és részt vettem a búcsúestjükön. 

- Szépkorút köszöntöttem. 

- A Carboker Kft. FEB ülésén vettem részt. 

- Németh Csillával, a Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 

vezetőjével egyeztettünk a Neckartenzlingen-i falunapok programjairól. 

- Részt vettem a Turisztikai Desztináció Menedzsment közgyűlésén. 

- Szabadságon voltam május 31-től június 14-ig. 

- A „KÖOK” Gagarin Általános Iskola ballagási ünnepségén vettem részt, 

okleveleket adtam át. 

 
 
 
Komló, 2012. június 18. 
 
 
 
 
 
         Kupás Tamás Levente 
                   alpolgármester 
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