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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 
 
Az 59/2012. (V.10.) számú határozattal a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát 
határozta el a képviselő-testület azzal, hogy a felülvizsgálat során kiemelkedő szempont a 
társasházi üres lakások díjfizetési módjának rendezése, az elfogadásra kerülő, a hulladékról 
szóló törvényben foglaltak alapján. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott törvény elfogadására 
még nem került sor, a határozat végrehajtásának határidejét a 2012. decemberi rendes testületi 
ülés időpontjára kérem módosítani. 
 
A 62/2012. (V.10.) számú határozat alapján a kistérségi közoktatási intézkedési terv 
vonatkozásában született határozat megküldésre került a Kistérségi Iroda részére. 
 
A 110/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a polgármester a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt támogatási szerződést aláírta, az megküldésre került a Solar Energy 
Systems Kft. részére. 
 
A 111/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a polgármester a testület kórházigazgatói 
pályázat véleményezésével kapcsolatos döntéséről a GYEMSZI főigazgatóját tájékoztatta. 
 
A 112/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette.  
 
A 115/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a GESZ intézmény létszámából 9 fő 
adminisztratív létszám (iskolatitkár) átcsoportosításának átvezetése a költségvetési rendeleten 
átvezetésre került. 
 
A 121/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testület döntéséről a 
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központot tájékoztatta. 
 
A 123/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a DDOP-2.1.3/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, 
DDOP-2.1.3/C-12 kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment 
szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése” című kiírásra a pályázat 
október 15-én benyújtásra került. 
 
A 124/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése” című, DDOP-2.1.1/A.B-12 kódszámú pályázat benyújtásra került, a közreműködő 
szervezet befogadó levele október 5-én megérkezett. 
 
A 125/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a képviselő-testület döntése és a Kodály Zoltán 
Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata a Pécsi Törvényszék részére megküldésre került. 



 
A 129/2012.(IX.25.) számú határozatnak megfelelően a Rákbetegek Országos Szövetségének 
Komlói Tagszervezete (Új Nap Klub) helyiséghasználati szerződése aláírásra került. 
 
A 130/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a polgármester a fellebbezőt a testület 
döntéséről indokolással ellátott határozattal tájékoztatta. 
 
 

II. 
A bizottságok 2012. szeptember 24. óta végzett tevékenysége 

 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2012. szeptember 24-i ülésén a kórházigazgatói pályázat véleményezése, a szociális ellátási 
formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása, valamint a 2012. 
évi lakáscélú támogatás ügyében tárgyalt a bizottság, majd szociális kölcsön odaítéléséről és 
szemétszállítási díj támogatások megállapításáról döntöttek. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén szeptember 24-én ülésezett a bizottság, melyen a Turisztikai attrakciófejlesztés – 
DDOP-2.1.1/A.B-12 – tárgyú 90/2012. (VI.21.) sz. Kt. határozat módosítása, a Komló-Víz 
Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, a Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési 
támogatása, a Baranya-víz Kft. üzletrészének vásárlása és részesedés növelés, továbbá a 
munkahelyteremtés és a munkahelyek megtartása érdekében nyújtott támogatásokról szóló 
tájékoztató szerepelt napirenden.  Tárgyalta a bizottság a Komló Város Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
20/2007. (X.18.) rendelet módosítása, az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet 
című előterjesztésekről. Döntés született Komló város forgalmi rendjének változtatásáról, 
valamint az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap elnevezésű 
rendezvényekről. Ezt követően a Flóra utcai lakótelek visszavásárlásáról, Erős Hajnalka 
területvásárlási kérelméről, valamint a Rákbetegek Országos Szövetségének Komlói 
Tagszervezete (Új Nap Klub) helyiség használatba adási kérelméről foglalt állást a bizottság. 
 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
A bizottság szeptember 24-i ülésének napirendjén a Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál 
Alapítvány kuratóriuma személyi változásai, a közoktatási intézmények működtetéséről szóló 
tájékoztató, a Komlói Napok és Bányásznap 2012. évi rendezvényeiről szóló beszámoló, a 
2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, valamint a maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezése szerepelt. Az egyebek napirendi pont keretében a gyermekek 
sportolási lehetőségeiről tárgyaltak. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Ugyancsak szeptember 24-én ülésezett a bizottság, az ülésen a Baranya-Víz Kft. 
üzletrészének vásárlása és részesedés növelés, a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak 
jóváhagyása, a szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítása és a Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriuma személyi 
változásai című előterjesztések szerepeltek a napirenden. Tárgyalta a bizottság a Turisztikai 



attrakciófejlesztés – DDOP-2.1.1/A.B-12 – tárgyú 90/2012. (VI.21.) sz. Kt. határozat 
módosítása, a 7/1997. (III.11.) Ökr. rendelet felülvizsgálata, a DDOP-2.1.3/A B C-12 
kódszámú „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai 
klaszterek létrehozása és fejlesztése” című pályázat benyújtása és a Solar Energy Systems Kft. 
munkahely-teremtési támogatása tárgyú előterjesztéseket. Ezt követően a Belső Ellenőrzési 
terv módosítása, az állatok tartásáról szóló új önkormányzati rendelet, a 2012. év I. félévi 
pénzügyi tervének teljesítéséről szóló tájékoztató és a 2012. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslat szerepelt napirenden. Állást foglalt a bizottság a hitelfelvételekről, 
valamint az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató, a Komló Város 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) rendelet módosítása, a munkahelyteremtés és a 
munkahelyek megtartása érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámoló, valamint a 
Flóra utcai lakótelek visszavásárlása kérdésében. Az egyebek napirendi pont keretében 
Aladics Zoltán tájékoztatta a bizottságot az adóbevételi terv teljesüléséről. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2012. október 8-i ülésén a településrészi önkormányzat tagjai a 2012. évi pénzügyi keret 
felosztásáról tárgyaltak, az egyebek napirendi pont keretében pedig kötetlen beszélgetést 
folytattak a településrészt érintő kérdésekről. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2012. szeptember 13. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2012. augusztus 29. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2012. szeptember 14. óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2012. augusztus 6. óta nem ülésezett. 
 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 
 

- egy fő részére 40.000.- forint szociális kölcsön odaítéléséről12 havi részletfizetéssel, 
vegyes tüzelésű kályha vásárlására (egy fő kérelmét egyhangúlag elutasította a 
bizottság, tekintettel arra, hogy a kérelmező nem volt rendkívüli élethelyzetben). 

- 33 fő részére szemétszállítási díj támogatás megállapításáról (két fő kérelmét 
jövedelemtúllépés miatt elutasította). 

 
 



A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében: 
 

- A közterület-felügyelők és a Komlói Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya által felsoroltak közül az alábbi helyszíneken és célból javasolta a Bizottság a 
forgalmi rend megváltoztatását fontossági sorrendben, 2012. november 30-i 
határidővel: 

 
1. Árkádsor mögötti útszakasz: a behajtásra jogosultakra vonatkozóan 

egyértelművé kell tenni az egyirányú forgalmat. 
2. Kossuth L. u. 46-52. alatti tízemeletes mögött: a hőközpontot érintő 

útszakasz kapcsán mindkét irányból egyértelművé kell tenni az 
egyirányú forgalmat. 

3. A Fenyő utca keleti végén: hiányzik az egyirányú tábla, pótlása 
szükséges. 

4. A Fenyő utca nyugati végén: hiányzik a behajtani tilos tábla, pótlása 
szükséges  

5. Eszperantó tér: területén újra szükséges az útburkolati jelek 
felfestése 

6. Kossuth L. u.- Berek u. kereszteződésében: a Kossuth L. utca felöl 
érkezve jobbra található beugró járdaszakaszt forgalom elől elzárt 
területként kell felfesteni. 

7. Attila u. – Hunyadi u.: kereszteződésében, megfelelő útburkolati 
jelek és táblák kihelyezésével az Attila utcát védett útként szükséges 
kijelölni, amelynek a Hunyadi utca forgalmát alá kell rendelni.  

8. Petőfi tér: a posta előtti útszakaszon kihelyezett „megállni tilos” 
jelzőtáblát újra el kell látni „kivéve posta” kiegészítő táblával 
mindaddig, amíg új sáv kialakításával nem növelhető a 
keresztmetszet. 

9. Gorkij utca: Real üzlet előtt nem megoldott a pakolás és árurakodás 
szabályozása. Az érintett útszakaszra „várakozni tilos” tábla 
kihelyezését „kivéve áruszállítás” kiegészítő táblával kell kihelyezni. 

10. Mecsekjánosíban: az Iskola utca és Kisbattyán felöl kell kihelyezni a 
„lakott terület kezdete” táblát, alatta a 40 km/h sebességkorlátozással. 

11. Minden útkereszteződésben (pl.: Bem u. –Bajcsy-Zs. u. vagy Május 
1. Művelődési Központ felől a Bajcsy-Zs. utca irányába), ahol 
korábban „elsőbbségadás kötelező” tábla volt, pótlás szükséges. 

12. Gyermekeink és a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében az 
alábbi helyeken kerüljön kihelyezésre veszélyt jelző tábla:  
 

a. Fürst Sándor utca 5. szám előtt (Gagarin Általános Iskola előtti 
útszakasz) a KRESZ 16. § (1) bek. q. pontja szerinti - 
gyermekek - veszélyt jelző tábla.  

b. A Móricz Zs. utcában, és a Mikszáth K. utcában a Petőfi tér 
melletti útszakaszokon a KRESZ 16. § (1) bek. q. pontja szerinti 
- "gyermekek" - veszélyt jelző tábla.   

c. Az Alkotmány utcából a Május 1. utcába - a Rieger Pékség felé 
- hajtó járművezetők részére indokolt lenne a KRESZ 16. § (1) 
bek. q. pontja szerinti - gyermekek - veszélyt jelző tábla 
kihelyezése.  

d. Az Alkotmány utcából a Dózsa Gy. utca érintésével a Kossuth 
L. utca felé és az ellenkező forgalmi irányban haladók részére a 
KRESZ 16. § (1) bek. q. pontja szerinti - gyermekek - veszélyt 



jelző tábla kihelyezése szükséges az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményhez vezető járda ("régi" Kossuth L. 
utca nyomvonala) magasságában.  

e. A Bajcsy- Zs. utcában, a Kórház irányából közlekedők részére a 
Munkaügyi Központ előtt van kihelyezve a "gyermekek 
jelzőtábla" rongált, cseréje szükséges. A Kodály iskolával 
szemben, az ÁNTSZ épületénél "gyermekek jelzőtábla" 
kihelyezése szükséges. 

 
- A bizottság megtárgyalta és utólagosan tudomásul vette az Európai Mobilitási Héthez 

és az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozást. Utólagosan jóváhagyta a 2012. 
évi Európai Karta polgármester által történő aláírását. 
A bizottság utólagosan tudomásul vette, hogy az Autómentes Napon reggel 5 órától 
délután 5 óráig a Dózsa György utca a volt hőszolgáltató épületétől a Kiss János utca 
kereszteződéséig terjedő szakasza az autóforgalom elől lezárásra került.  
A bizottság utasította a hatósági- és adóirodát, hogy a jövőben nagyobb 
körültekintéssel, jó időben kezdjék meg az Európai Mobilitási Hét és az Európai 
Autómentes Naphoz való csatlakozás szervezését és az ezzel kapcsolatos 
előterjesztés a rendezvény megkezdése előtt kerüljön a bizottság elé.  A rendezvény 
szervezése során vonják be a komlói intézményeket és a lakosságot, fektessenek 
nagyobb hangsúlyt arra, hogy a város lakói megismerjék magát a rendezvényt és 
annak fontosságát.  

 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörében 
 

- Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények maximális 
csoport-osztálylétszám túllépésének engedélyezésére irányuló kérelmére a 2012/2013-
as tanév tekintetében az alábbi határozatot hozta: 

 
Belvárosi Óvoda: 
Katica csoport      30 főben állapította meg 
Napraforgó csoport      30 főben állapította meg 
 
Tompa Mihály Utcai Óvoda 
Tulipán csoport      31 főben állapította meg 
Napocska csoport      31 főben állapította meg 
 
Mecskjánosi Óvoda: 
Patakocska csoport      32 főben állapította meg. 

 
 

IV. 
Egyebek 

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



 

II. Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
 
Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Társulás 2012. szeptember 27-i üléséről készült 
jegyzőkönyv. 

III. A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
 

Az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 

 
IV. Tájékoztató hitelfelvételekről 
 
Az előterjesztés kiküldésének napján kerül sor a hitelfelvételekkel kapcsolatos háromoldalú 
egyeztetésre. Az egyeztetés eredményének függvényében a polgármester a képviselő-testületi 
ülésen szóban tájékoztatja testületet, vagy – ha a kérdésben újabb döntés válik szükségessé – 
a képviselő-testület ülésére külön előterjesztés készül. 
 
 
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 Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási ülésének 
jegyzőkönyvében foglaltakat, 

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

- a hitelfelvételekről szóló tájékoztatót. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2012. október 18. 
         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. szeptember 27-én 

megtartott üléséről. 
 

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

 
 

Napirendi pontok  
 

 
1) 2012. 06. 30-i előirányzat módosítás  

Előadó: Polics József Elnök 
  Kiss Béláné GESZ vezető 

 
2) 2012. 09. 30-i előirányzat módosítás 

Előadó: Polics József Elnök 
  Kiss Béláné GESZ vezető 

 
3) 2012. évi 1. félévi beszámoló a Társulás munkájáról 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
4) Egyebek 

 
 
 
Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok Polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit, Faragó Istvánt, az Oroszlán Bróker Kft. tanácsadóját, Beke 
József Közrendvédelmi Osztályvezetőt, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. 
 
Az ülést 14 óra 4 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: Először Beke József Közrendvédelmi Osztályvezetőnek adom meg a szót, aki a 
folyamatban lévő átszervezésekkel és a körzeti megbízotti hálózattal kapcsolatban kívánja 
tájékoztatni a polgármestereket. 
Beke József: Köszönöm a szót. Mindenki előtt ismert, hogy átalakítás előtt áll a rendőrség, 
ebből adódóan a szervezeti struktúra fog változni. Lesznek kiskapitányságok, kapitányságok 
és kiemelt kapitányságok, de azt meg kell jegyezzem, hogy létszámbővítéssel ez nem fog 
járni. 2013. január 1. napjával a helyi ügyeleti rendszer meg fog szűnni, és csak a 
Főkapitányságon lesz ügyelet. A 107 és 112, mint segélyhívó nem a helyi szervezetnél fog 
jelezni, hanem a főkapitányságokon. Az állománytábla kialakítása még folyamatban van és 
nem csak a szervezet kialakítása van napirenden, minden üres státuszt fel kell tölteni. Mielőtt 
eljöttem ide, a statisztikát szerkesztettem és számomra nagyon megdöbbentő adat az, hogy 
tavaly szeptemberben 224 esetben 2300 órában tudtunk rendőrt kivezényelni, ez ebben a 
hónapban 174 óra. Ez a csökkenés abból is adódik, hogy nagyon sok kolléga nem vállalja 
ezekkel a feltételekkel a szolgálatot, és a boldogulást máshol más országban próbálják 
megtalálni, de volt olyan kolléga, akinek nem jött be a számítása. Ezúton szeretném kérni, 
hogy a rendőrség munkájával kapcsolatos jó és a rossz visszajelzéseket is szíveskedjenek 
megosztani velünk. Kapitány úr azt is jelezte, hogy a kistérség települései nagyon kevés 
információval látnak el minket. pl: Magyarszék jelezte, hogy szüreti felvonulás lesz és 
szeretnék, hogy biztosítsuk a rendezvényt. A kérésünk, hogy az ilyesfajta rendezvényekről 
legalább két héttel előbb, de ha lehet, egy hónappal előbb szóljanak. Nekünk 14 nappal előtte 
kell közölnünk a rendőrkollégával a szolgálatba lépés idejét, ami annyit jelent, hogy 14 
nappal előre tervezünk. Mivel 24 %-al kevesebb a közterületi megjelenésünk a tavalyi évhez 
viszonyítva, ez annyit tesz, hogy napi kettő fős járőrpárost tudunk egészen biztosan kiállítani. 
Ez annyit jelent, ha ezt a kettő fős járőrpárt elküldjük Magyarszékre, akkor Komló járőr 
nélkül marad.  Ezért kérjük, időben szíveskedjenek a kellő tájékoztatást megadni felénk, hogy 
biztosítani tudjuk a helyszínre a kollégákat. Amennyiben kérdésük lenne, arra megpróbálok a 
legjobb tudásom szerint válaszolni.  
Polics József: Van-e valakinek kérdése? Nincs, akkor köszönjük a tájékoztatást és jó munkát 
kívánok, minél kevesebb bűnesetet, balesetet.  
 
Rátérünk a napirendi pontokra: 
 
 
1. napirendi pont:2012. 06. 30-i előirányzat módosítás 
Polics József: A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges 
a napirendet tárgyalni. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kissné Vali: Nincs kiegészíteni valóm. 
Polics József: Az előterjesztési valamennyi bizottság tárgyalta. Kérdezem a bizottságokat a 
véleményükről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Lép Péter: Elfogadjuk. 
Pető Gábor: Elfogadjuk 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
38/2012. (IX. 27.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2012. évi 



költségvetés előirányzatainak módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. 
évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 
 

az összes bevételt      534 327 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                                534 327  ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 

                Ebből: 
        A működési célú kiadásokat 533 049 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat 203 301 ezer Ft-ban, 
• a munkaadókat terhelő járulékokat    49 622  ezer Ft-ban, 
• a dologi kiadásokat                          110 640 ezer Ft-ban, 
• az ellátottak juttatásait                            497 ezer Ft-ban, 
•  egyéb működési célú kiadások 

összegét                                            168 989 ezer Ft-ban, 
 
 

 A felhalmozási  célú kiadásokat    1 278 ezer Ft-ban, 
• a  beruházási kiadásokat                            93 ezer Ft-ban 
• egyéb felhalmozási célú kiadás            1 185 ezer Ft-ban 

 
                  A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 96 fő. 
 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének 
összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és 
kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a 
III. számú melléklet tartalmazza. 

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

4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak és a Kistérségi 
Irodának, a Szilvási Bölcsődének részletes, és összesítetten a Szociális Szolgáltató 
Központnak, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak címenkénti 
kiadások és bevételek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti 
bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. 

5.  A VI/a. számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti 
megoszlását tükrözi. 

6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. 
számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét. 

7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek 
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések szerinti 



bontásban mutatja be a VII/b. számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok 
által tervezendő működtetési hozzájárulások lakosságszám arányos mértékét. 

8. A  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde  
önállóan működő  intézménye kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és 
kiemelt előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.  

9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi teljesített 
normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulását a VIII. számú melléklet, a 
kiutalandó normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet, a 
kiegészítő normatívák településenkénti alakulását a IX./a. számú melléklet, az 
alapnormatívák településenkénti alakulását a IX./b. számú melléklet, mindezek 
részben önállóan gazdálkodó intézmények és ezen belül településenkénti 
alakulását a IX./c, IX/d. számú melléklet illusztrálja. 

10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi engedélyezett 
álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek önállóan működő intézmények 
ezen belül szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú 
melléklet és a VII/b. számú melléklet szerint alakul. 

11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi előirányzat 
felhasználási-ütemtervét a X/a, és a X/b. számú mellékletekben mutatjuk be. 

12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi likviditási terve 
a XI. számú mellékletben látható. 

 
                 Határidő: értelem szerint 
      Felelős: Polics József elnök 
                    Varga Zsolt irodavezető 
                    Tagönkormányzatok polgármesterei 
                               Intézményvezetők 
 
Komló, 2012. szeptember 27. 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 

2. napirendi pont: 2012. 09. 30-i előirányzat módosítás 
Polics József: A legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges 
a napirendet tárgyalni. Kissné Valit kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítenivalója. 
Kissné Vali: Nincs kiegészíteni valóm.  
Polics József: Az előterjesztési valamennyi bizottság tárgyalta. Kérdezem a bizottságokat a 
véleményükről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Lép Péter: Elfogadjuk. 
Pető Gábor: Elfogadjuk 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
39/2012. (IX. 27.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2012. évi 
költségvetés előirányzatainak módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 



13. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. 
évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 
 

az összes bevételt      551 243 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                                551 243  ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 

Ebből: 
A működési célú kiadásokat 549 965 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat 211 708 ezer Ft-ban, 
• a munkaadókat terhelő járulékokat    50 863  ezer Ft-ban, 
• a dologi kiadásokat                          117 403 ezer Ft-ban, 
• az ellátottak juttatásait                            497 ezer Ft-ban, 
•  egyéb működési célú kiadások 

összegét                                            169 494 ezer Ft-ban, 
 
 

 A felhalmozási  célú kiadásokat    1 278 ezer Ft-ban, 
• a beruházási kiadásokat                             93 ezer Ft-ban 
• egyéb felhalmozási célú kiadás            1 185 ezer Ft-ban 

 
 

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 96 fő. 
 

14. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének 
összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és 
kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a 
III. számú melléklet tartalmazza. 

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

16. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak és a Kistérségi 
Irodának, a Szilvási Bölcsődének részletes, és összesítetten a Szociális Szolgáltató 
Központnak, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak címenkénti 
kiadások és bevételek szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti 
bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. 

17.  A VI/a. számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti 
megoszlását tükrözi. 

18. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. 
számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét. 

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



20. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde  
önállóan működő  intézménye kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és 
kiemelt előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.  

21. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi teljesített 
normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulását a VIII. számú melléklet, a 
kiutalandó normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet, a 
kiegészítő normatívák településenkénti alakulását a IX./a. számú melléklet, az 
alapnormatívák településenkénti alakulását a IX./b. számú melléklet, mindezek 
önállóan működő intézményenkénti és ezen belül településenkénti alakulását a 
IX./c, IX/d. számú melléklet illusztrálja. 

22. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi engedélyezett 
álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek önállóan működő intézmények 
ezen belül szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú 
melléklet és a VII/b. számú melléklet szerint alakul. 

23. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi korrigált 
előirányzat felhasználási-ütemtervét a X/a, és a X/b. számú mellékletekben 
mutatjuk be. 

24. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. évi korrigált 
likviditási terve a XI. számú mellékletben látható. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
   Varga Zsolt irodavezető 
   Tagönkormányzatok polgármesterei 
   Intézményvezetők 

 
Komló, 2012. szeptember 27. 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
3. napirendi pont: 2012. évi 1. félévi beszámoló a Társulás munkájáról. 
Polics József: A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi 
CVII. törvény 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy „a társulási tanácsa tagjai évente legalább 
két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett 
tevékenységükről.” A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezete 
elkészítette a 2012. 1. félévi tevékenységről a tájékoztatót, mely feladatonkénti bontásban 
részletezi a tevékenységet. Az előterjesztési mindhárom Bizottság tárgyalta. Kérdezem a 
bizottságokat a véleményükről. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
Lép Péter: Elfogadjuk. 
Pető Gábor: Elfogadjuk 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
40/2012. (IX. 27.) sz. Tct. Határozat 
Az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Területfejlesztési, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás Tanácsa a 2012. 1. félévi 
tevékenységről a beszámolót megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 



1.) A Társulás Tanácsa elfogadja a 2012. 1. félévi kistérségi tevékenységről szóló 
beszámolót. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri a Tanács tagjait, hogy a 2012. 1. félévi tevékenységről 
szóló beszámoló alapján saját képviselő-testületüket tájékoztassák a kistérségben 
végzett munkájukról. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József Elnök 
   Tagönkormányzatok polgármesterei 
 
 
Komló, 2012. szeptember 27. 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
Polics József: Egyebek napirendi pontban először megadnám a szót Faragó Istvánnak, aki az 
Oroszlán Bróker Kft. tanácsadója, és az önkormányzatok biztosításaival kapcsolatban kívánja 
cégét bemutatni. 
Faragó István: Köszönöm a lehetőséget, és néhány szóban szeretném bemutatni az Oroszlán 
Bróker Kft-t. Cégünk húsz éves biztosítási múlttal és tapasztalattal rendelkezik. Az 
önkormányzatok részére szeretném felajánlani a segítséget, hogy ha lehetőséget kapnék arra, 
hogy a településeken valamikor leüljünk és beszéljünk a lehetőségekről, akkor azt 
megköszönném. Volt lehetőségem néhány településen felülvizsgálni a szerződéseket, ami jó 
is volt a település szempontjából, hiszen nem biztos, hogy időtállóak ezek a szerződések.  
Polics József: Van-e valakinek kérdése? Nincs. Ha későbbiekben lesz, akkor keressétek 
Faragó urat. Köszönöm a tájékoztatást. Megadnám a szót Varga Zsolt munkaszervezet 
vezetőnek. 
Varga Zsolt: Köszönöm, igazából csak néhány mondatot szeretnék elmondani a 
Társulásokról. Sajnos sok változás nincs az előző társulási üléshez viszonyítva. Itt van néhány 
dokumentum, amit kaptam, kérdések, válaszok, állásfoglalások Kormányhivatal és 
Minisztérium részéről. Itt is nagy a bizonytalanság, egymással ellentétes állásfoglalások is 
vannak. A Baranya Megyei Kormányhivataltól szerettem volna állásfoglalást kérni, de végül 
az lett, hogy én küldtem át nekik néhány állásfoglalást. Az biztos, és ahogyan az új 
önkormányzati törvényben is szerepel, mindenféle társulási megállapodást a következő év 
2013. első félévében felül kell vizsgálni. Ahogy korábban gondoltuk, hogy a többcélú 
társulásokról szóló törvény hatályon kívül helyezésével megszűnnek a társulások, nem így 
van. A törvény fél évet ad arra, hogy a társulási tanács tagjai és a képviselő testületek 
felülvizsgálják a társulási megállapodást. Dönthetnek arról, hogy ugyan így megmaradnak, 
vagy más feladatot vesznek fel, vagy megszűnnek. Egyfajta haladékot kap a képviselő 
testület, illetve a társulás tanácsa. Reméljük ez az idő elég lesz arra, hogy rendeződjenek a 
viszonyok, akár járásról, akár közös hivatalok felállításáról van szó. A másik bizonytalanság a 
munkaszervezetek területén van. Van olyan állásfoglalás, amely azt írja, hogy lehet, van, 
amelyik azt, hogy nem lehet önálló munkaszervezet, hanem a székhelytelepülés Polgármesteri 
Hivatalába kell, hogy beintegrálódjon, amennyiben szükség van rá. A törvény úgy 
rendelkezik, hogy eltérő megállapodás hiányában a székhelytelepülés polgármesteri hivatala 
látja el a feladatot. Ez az eltérő rendelkezés ad vitára okot, hogy az eltérő rendelkezés úgy érti, 
hogy nem a székhelytelepülés, hanem pl: Szászvár hivatalába integrálódik be, vagy eltérő 
rendelkezés lehet egy társulási megállapodás, amelyben le van fektetve, hogy önálló 
munkaszervezetet hoz létre.  
Reméljük, hogy minél hamarabb rendeződnek a dolgok, mert itt emberekről, 
munkavállalókról is szól a történet, reméljük megnyugtatóan fog tisztázódni. Az tudom, hogy 



a finanszírozástól függ minden és a települések is sötétben tapogatóznak ez ügyben, de kérem 
gondolkodjunk együtt, hogy a jövőben milyen feladatok vannak, amit társulási szinten, több 
település összevonásával lehetne megoldani vagy továbbvinni. Remélem a következő társulási 
ülésen konkrétumokról is tudunk beszélni, illetve előterjesztés is készülhet, hogy mi várható a 
jövőben, milyen irányban indulhatnánk el.  
Polics József: Köszönöm szépen. Ehhez csak annyi, hogy októberben a társulás elé kell 
terjeszteni azokat a javaslatokat vagy számsorokat, ami ezzel összefüggésben van. A 
képviselő testületek egy elvi nyilatkozatot hoztak júniusig, amelyben azon véleményüket 
nyilvánították ki, hogy fent kívánják tartani e feladatokat társulási formában. Most azt kell 
megnéznünk, hogy jelenlegi ismereteink szerint a jelenlegi finanszírozása mit jelent. Mit 
jelent a Társulásnak és mit jelent egy kisebb vagy egy nagyobb önkormányzat esetében, vagy 
ha ezeket a feladatokat közösen látják el. Erre fogunk egy két variációval, számokkal anyagot 
összeállítani az aznapi információs szint figyelembevételével, ami reményeink szerint kiesebb 
bizonytalanságot fog magában hordozni. Arra jó lesz, hogy minden településvezető tud egy 
véleményt alkotni. Ahogyan Zsolt elmondta, itt emberek, egzisztenciák vannak minden 
mögött. Azt senki nem tiltja meg, ha van forrásunk, akkor egy szervezetet fenntartsunk, ha 
ennek a finanszírozását mi biztosítani tudjuk. Hívhatjuk azt munkaszervezetnek vagy 
bárminek. Megtehetjük, csak a források rendelkezésre állása fogja ezt meghatározni. Én azt 
látom, hogy összességében a társulást fenntartani talán még gazdasági oldalról is biztonságos. 
A munkaszervezet és annak létszáma egy következő mise, mert arra vonatkozóan 
finanszírozás jelenleg zéró. És ez, ha az egész költségvetésünket nézzük ez több mint 30 
millió forint ebben a struktúrában. De még egyszer mondom, itt vannak emberek, törvények, 
vannak jogszabályok, amit be kell tartanunk a visszalévő, és az utána következő időszakban. 
Ha megerősíti még egyszer minden képviselő testület, hogy a társulást fenn kívánjuk tartani, 
az lenne a célszerű. Aki menni akar, azt hagyni kell menni, de van olyan, aki jönni szeretne, 
azt meg eldöntik a bent lévők, hogy ki milyen feltétellel tud csatlakozni a Társuláshoz. Nem 
kell új cégbélyegző, nem kell új adószám, alapító okirat és a többi. Ahogyan a rendőrség, a 
munkaszervezet, a járás, az iskolák, a társulás átalakulás előtt van és az elkövetkezendő 
három hónapban ezek tisztázódni fognak. Jelenleg ennyit tudok mondani.  
Varga Zsolt: Az új önkormányzati törvényben az szerepel, hogy a társulásból kiválni 
december 31-vel, a társulásba belépni január 01-vel lehet. Eltérő megállapodás azonban 
szabályozhatja, hogy bármikor. A törvény kimondja, hogy minden esetben a testületeknek hat 
hónappal korábban meg kell hozni a döntést.  
Kissné Vali: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a módosító törvényjavaslatnál lehet olvasni, 
hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, valamint a Szociális Szolgáltató 
Központnál a társulásos formában való ellátásnál, úgy, mint az előző években kiegészítő 
normatíva igényelhető. Ha egy önkormányzat önállóan tartja fent az intézményét, akkor nem 
jogosult kiegészítő normatívát igényelni. Ezért én azt gondolom, hogy a két intézménynél 
mindenképpen fontos, hogy társulási szinten maradjanak meg. A kiegészítő normatíva 
gazdagítja a települések költségvetését, azáltal, hogy nem kell vagy kevesebbet kell 
hozzátenniük az intézmény működéséhez.  
Polics József: Végig kell gondolni, hogy milyen feladatok maradnak, esetleg tájékozódni kell 
a polgármestereknek, hogy eddig, amit társulási szinten tartottak fenn, van-e valamilyen 
alternatív megoldás, és az mibe fog kerülni, és meg kell hoznunk ezeket a döntéseket. Én úgy 
gondolom, hogy októberben, novemberben már nagyjából el kell döntenünk, hogy milyen 
irányba mozdulunk el.  
Bék János: Függetlenül attól, hogy most mit hallottam felkészültem néhány mondattal. Ma 
lesz testületi ülésünk és szeretném tájékoztatni a képviselő testületet a valós dolgokról, vagy 
megmondjuk mi az, amit tudunk, és mi az, amit nem. Nekünk most az a legfontosabb, hogy a 
képviselő testületek hozzanak döntést a közös hivatalokat illetően. Úgy gondolom, amíg a 
hivatalok nem állnak fel, nem tudunk tovább menni. Tisztán kellene látni, mi lesz a 
településekkel pl: a Szászvári Körjegyzőség hány településből tevődik össze. Ekkor fog 



eldőlni, hogy a körjegyzőségek milyen erősségűek lesznek.  Második pontként írtam fel a 
járási hivatalokat. Ez azokat a településeket érinti, ahol jegyzősé, vagy körjegyzőség van. A 
harmadik pont a Többcélú Kistérségi Társulás megszűnik vagy az is fenntartható?  
Varga Zsolt: Az van a törvényben, hogy mindenféle társulás, legyen az intézményfenntartó 
vagy többcélú társulás megmaradhat, mivel az Alaptörvényben is benne van, hogy az 
önkormányzatok szabadon társulhatnak. Ezért a döntés az önkormányzatok kezében van, az ő 
döntésüktől függ, hogy ugyanilyen létszámmal vagy kevesebb vagy nagyobb létszámmal 
társulnak e kötelező és nem kötelező feladatok ellátására. A többcélú társulásokról szóló 
törvény 2013. január 01-vel hatályát veszti, ennek ellenére a társulás ugyan úgy működhet 
tovább, mint előtte. 
Polics József: Az önkormányzati törvény kimondja, hogy az önkormányzatok a feladataik 
ellátására társulást hozhatnak létre. A normatíva kiegészítés még a módosításban is benne 
van. Ha társult formában látod el a feladatod kiegészítő normatívát igényelhetsz. Nem annyit, 
mint idén, valamennyivel kevesebbet, de van kiegészítés.  
Kissné Vali: 2013. június 30-ig kell dönteni arról, hogy megszűnik a társulás vagy átalakul. 
Ezek köteles feladatok, ha nem társulás formában látják el, akkor is el kell látni.  
Polics József: Számolni kell, ha a feladatot magad látod el, felveszel embereket.  
Bék János: Lenne még egy kérdésem. Sajnos addig nem kapunk választ az iskola, óvoda 
működtetésére, amíg ez előző három kérdésre nincs válasz. Ezeket a válaszokat meg kell 
várni, csak nem szabad kivárni a december 31.-ét Én szeretném, ha november 30-ig választ 
kapnánk. Hiába visszük be testületi ülésre, nem tudnak döntést hozni, amíg nincs válasz.  
Polics József: Mielőtt tovább mennénk, elmondanám, hogy itt azért vannak részhatáridők. A 
közös hivatalokra vonatkozó szándéknyilatkozatot meg kellett tenni. Az iskolák 
működtetésére a 3000 fő alatti településeken, 3000 fő feletti településeken meg kellett tenni a 
polgármestereknek vagy a napokban meg kell tenni, mert szeptember 30-a a határidő. Az 
óvoda működtetése önkormányzati feladat. A járási hivatalok létszám kérdése és annak 
feltöltése a nyitott kérdés. A járásokkal állunk a legjobban, ami a döntéseket illeti. Csak 
amikor itt ezt múlt héten két fordulóban aprópénzre váltottuk, akkor néhány vidéki település 
emberét láttam beírva a legszélső sorba – szinte mindegyiknél ez volt, és nálunk is volt ilyen -
, hogy végzettsége nem megfelelő. Ha végzettsége nem megfelelő, akkor az csak státusz, az 
csak íróasztal, az csak számítógép és nincs mögötte ember. Azt kérem a polgármesterektől, 
hogy a parlament honlapját sokszor nézzétek meg, elsősorban a költségvetéshez kapcsolódó 
módosításokat. Ami befolyásolja az egész elkövetkezendő időszakot, és mindenkit arra kérek, 
hogy hideg vízbe fürödjön, vagy ha melegbe fürdik, akkor dőljön neki a hideg csempének, 
hogy felébredjen, mert amiket én itt hallok az borzasztó. El vagyunk itt tévedve. Nem lesz 
810 fő és nem fogunk tudni minden településen hivatalnokokat fizetni 8, 16 fővel, amikor 
Komlón maximum 56 fővel van meghatározva a létszám. Nézzétek meg a táblákat, 
helyettesítsétek be a képleteket és nézzétek meg, mert minden település benne van, mindenki 
nézze meg a maga sorát. Nézze meg, hogy mit fog kapni. Mindenki nézze meg és egy kicsit 
számoljon, hogy mennyi fog maradni, mert ennyi lesz finanszírozva. Ez beszorozva a bérrel 
az le lesz finanszírozva, több nem. Fel lehet még venni 10 főt, ha ő ezt finanszírozza. Erre 
figyelni kell. Mást nem lehet hallani, mint hogy közigazgatási reform, közszolgák radikális 
létszámcsökkentése. IMF ide IMF oda nem bírja el az ország. Pl.: Hány gyámügy van, 
Oroszlón három ilyen ügy volt évente, csak nem akarunk oda még kettő embert? Az fog 
történni, amit jogilag megengednek a törvények és a települések úgy döntenek. Annak a 
döntésnek mindenki vállalja a következményét. Már többen megkerestek, de az augusztus 23-
i Lázár módosító indítvánnyal nem kell foglalkozni, még akkor sem, ha még mindig fent van 
a honlapon, mert az nem így fog működni. Ebben az esetben pl.: Mánfa csak Komlóhoz 
tartozhatna, ez sok mindent felborítana. Nagyon sűrű lesz az elkövetkezendő három hónap, 
mind a parlamentben meg mindenhol. Minden héten születik egy döntés, ami finomítja az 
előtte lévő helyzetet. Pl.: a hétfőn hozott döntés helyére teszi az iskola működtetés és a 
fenntartásnak a dolgát határidőre. 2013. január 01-től mind a működtetés, mind a fenntartás, 



ha valamelyik település úgy dönt az államé. Ez előtte úgy volt, hogy működtetés szeptember 
01-től, fenntartás január 01-től. Ez most a hétfői módosítással a helyére kerül. Ez az jelenti, 
hogy megint módosításra került a köznevelési törvény ezen része. Ahogyan megyünk előre az 
időben minden része a helyére fog kerülni, az elvi nyilatkozatokat mindenki leadta. Itt a 
Társulás vonatkozásában van egy júniusi halasztott határidő, a közös hivatalok 
vonatkozásában a határidő 60 nap, ami azt jelenti, hogy március 01-re meg kell, hogy legyen. 
Azt ne várja senki, hogy az állam hozzon döntéseket, az állam meg fogja hozni a döntéseket, 
ha az önkormányzatok ezt nem teszik meg. Itt tartunk ma, egy kicsit izgalmas lesz az 
elkövetkezendő időszak mindenki számára. A döntés nagy része az Önök, a ti kezetekben van.  
Kissné Vali: A kiegészítő normatíva megszűnik ezért az Egységes Szakszolgálat vezetőjével 
úgy állapodtunk meg, ha december 31-ig nem módosul, akkor a gyógy testnevelők 
szerződését december 31-ig hosszabbítjuk meg a normatíva lehívás érdekében. Gondolom, ha 
úgy alakul, akkor az állam átvállalja ezeknek a finanszírozását, ahogyan a pedagógus bérekét 
is.  
Polics József: Tegnap volt kormányülés és Vékénynek, Szalatnak, Köblénynek volt bent a 
szennyvízberuházással kapcsolatos hitel jóváírási kérelme. Peti te megkaptad a választ 
írásban? 
Lép Péter: a közlönyben volt bent.  
Polics József: Nekem azt a tájékoztatást adták tegnap, hogy a stabilitási törvénynek nem 
felelt meg a kérelem ezért elutasítják. A stabilitási törvény még módosulni fog az 
elkövetkezendő időszakban, meg kell ismételni a kérelmet újra. Ezt a három települést 
érintette.  
Van-e még olyan, ami mindenkit érint? Nincs, akkor további szép napot kívánok 
mindenkinek.  
 
Köszönöm a Tanács munkáját. 
Az ülést 14 óra 48 perckor bezárom. 

 
k.m.f. 
 

 
 
Vargáné Szabó Gabriella       Polics József 
Polgármester                                                                                                Elnök 
 
 
 
 
 
Bede-Nyitrai Roberta 
Jegyzőkönyv vezető 
 
 



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

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

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

1.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nevelési-pedagógiai Programjának, 
SZMSZ-ének és IMIP-ének módosítása 

2.) „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. évi költségvetés 
előirányzatainak módosítása         

3.) Tájékoztató a köznevelési feladat-ellátás átszervezéséről 
4.) Térítési díj, valamint tandíj megállapításáról szóló 10/2012. (IV.27.) Tt. határozat 

felülvizsgálata 
5.) Maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2012/2013-a tanévben 
6.) Egyebek 

 
Polics József: Köszöntöm a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanács 
tagönkormányzatainak polgármestereit az ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek 
vagyunk, jelen van 5 fő. Az ülést megnyitom 13:09 perckor. A jegyzőkönyv írásban kerül 
rögzítésre, hitelesítésére felkérem Vargáné Szabó Gabriellát Liget polgármester asszonyát. 
 
Megkérdezem, hogy a mai ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e kérdés, vagy 
hozzászólás. Elfogadhatónak tartják a napirendi pontokat és nincs más kiegészítés, kérem 
kézfelemeléssel szavazzanak. 
 

Szavazás:5 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat 
 
 
1.sz. napirendi pont: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Nevelési-pedagógiai 
Programjának, SZMSZ-ének és IMIP-ének módosítása 
 
Polics József: Köszöntöm dr. Hoppa Józsefet a „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola megbízott főigazgatóját, illetve köszöntöm és bemutatom a Szakközépiskola 
igazgatóját Kovács Károly Balázst. Megkérdezem van e a napirendi ponthoz kapcsolódóan 
kérdés, vélemény. Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki 
támogatja kérem kézfelemeléssel jelezze.  
 

Szavazás: 5 igen szavazattal a társulás tanácsa javasolja a megbízatást, 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
 
19/2012. (IX.27.) Tt. Határozat 



 
A Társulási Tanács - az Elnök előterjesztésében megtárgyalta - a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola Nevelési - Pedagógia Programjának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, illetve Intézményi Minőségirányítási Programjának módosításáról szóló 
előterjesztést és alábbi határozatot hozza: 
 

A Társulási Tanács a fenntartásában működő „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskola Nevelési - Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, illetve Intézményi Minőségirányítási Programjának módosítását 
megismerte és tudomásul veszi 

 
 
2.sz. napirendi pont: „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. évi költségvetés 
előirányzatainak módosítása 
 
Polics József: A „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. évi költségvetésének 
módosítása az évközben történt változások átvezetése miatt vált szükségessé.  Az 
előterjesztéshez kapcsolódóan kérem a véleményeket, kérdéseket.  

 
A napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzott el.  

 
Szavazás: 5 igen szavazattal a társulás tanácsa támogatja az előterjesztést, 

és az alábbi határozatot hozza. 
 
20/2012.(IX.27.) Tt. határozat: 
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Társulási 
Tanács) felhatalmazás alapján „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola (a 
továbbiakban: KÖOK) 2012. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot alkotja: 
 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A határozat hatálya 
 

1. (1) A határozat hatálya a KÖOK valamennyi intézményére, intézményegységére, 
tagintézményére terjed ki.  
 

(2) A KÖOK költségvetése Komló város költségvetési rendeletébe épül be.  
 

 
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 

2012. évi módosított költségvetése 
 

 
(3) „ Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola  2012 . 09. 27-ei költségvetés 

módosításának 



a) tárgyévi  költségvetési bevételét   1.074.917 E Ft-ban, 

   aa) működési költségvetési bevételét  1.067.046 E Ft-ban, 

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét         7.871 E Ft-ban, 

b) tárgyévi költségvetési kiadását   1.074.917 E Ft-ban, 

   ba) működési költségvetési kiadását  1.067.046 E Ft-ban, 
- személyi jellegű kiadások             630.645 E Ft, 
- munkaadókat terhelő járulékok            165.244 E Ft, 
- dologi jellegű kiadások             248.411 E Ft, 
- egyéb juttatások és TB pénzbeli ellátások  19.740 E Ft, 
- egyéb működési kiadások      3.006 E Ft, 
 

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását  7.871 E Ft-ban, összegben  állapítja meg 

  - felhalmozási célú kiadások    7871 E Ft. 
 
 
(4) A Társulási Tanács a KÖOK összevont költségvetési mérlegét az I. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
 
(5) A Társulási Tanács a KÖOK összevont működési költségvetési mérlegét a II. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(6) A Társulási Tanács a KÖOK összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a III. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(7) A Társulási Tanács a KÖOK 2012. évi bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti illetve 
kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a IV. és V. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(8) A Társulási Tanács a KÖOK 2012. évi bevételeinek és kiadásainak címenkénti, 
alcímenkénti, jogcím-csoportonkénti, jogcímenkénti, előirányzat-csoportonkénti, kiemelt 
előirányzatonkénti bontását az VI. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(9) A Társulási Tanács a KÖOK 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervének alakulását 
a VII. számú melléklet mutatja be. 
 
(10) A Társulási Tanács a KÖOK 2012. évi engedélyezett létszámát az VI. számú melléklet 
szerinti intézményenkénti bontásban határozza meg.  
Az engedélyezett álláshelyek száma összesen 267 fő. 
 
Határidő:  értelem szerint. 
Felelős:  Polics József elnök 
  dr. Hoppa József  főigazgató 
  Intézmények, intézményegységek, tagintézmények vezetői 
3.sz. napirendi pont: Tájékoztató a köznevelési feladat-ellátás átszervezéséről 
 
Polics József:  Ismertette a Tanács tagjaival, hogy a középfok tekintetében a finanszírozás a 
2012. évre vonatkozóan megoldottá vált, a MIK-kel kötött feladat-ellátási/finanszírozási 
megállapodás aláírásával. A Köznevelési törvény hatályba lépéséből adódó változások 
tekintetében még sok a bizonytalanság. Amennyiben a jogszabályok pontosítása megtörténik, 
illetve a közreműködő szervezet a pályázathoz kapcsolódóan nyilatkozik az intézmény 
átszervezés lehetséges módjáról, akkor azonnal tájékoztatom a Társulási Tanácsot a szükséges 



intézkedésekkel kapcsolatban. Az előterjesztéshez kapcsolódóan várom a kérdéseket, 
véleményeket. 
 
Rudl Jánosné: (Magyarszék alpolgármestere): Javasolta, hogy a határozati javaslat 4. 
pontjában a „lehetőséggel” szó után az alábbi fél mondt kerüljön: „ 2013. január 1-től az 
állam gondoskodjon köznevelési, közoktatási alapfeladatok ellátásáról, azaz a Magyarszéki 
Általános Iskola fenntartásáról, működtetéséről.” 
 
Polics József: Szavazásra bocsátotta először a határozati javaslat módosítását,  
 

Szavazás: 5 igen szavazattal a társulás tanácsa támogatta a határozati javaslat módosítását 
jóváhagyta   

 
Polics József: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a módosítással egységes 
szerkezetben: 
 

Szavazás: 5 igen szavazattal a társulás tanácsa az alábbi határozatot hozza: 
 
21/2012. (IX.27.) sz. Tt. határozat 
A Társulási Tanács - az Elnök előterjesztésében - megtárgyalta a köznevelési intézmények 
átszervezéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Társulási Tanács utólagosan jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ és a Kökönyösi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás között a középfokú oktatás feladat-ellátása 
és finanszírozása tárgyában kötött megállapodást és felkéri a társulás 
tagönkormányzatait, hogy a megállapodást a soron következő képviselő-testületi 
ülésük elé terjesszék jóváhagyásra. 
 

2. A Társulási Tanács támogatja Komló Város Önkormányzatának a „Kökönyösi 
Oktatási Központ” Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményének átadása tárgyában hozott határozatait.  
 

3. A Társulási Tanács támogatja Komló Város Önkormányzatának azon döntését, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 97. § (24) bekezdés b.) pontja 
értelmében kifejezte azon szándékát, hogy az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak 
alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a 
saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetését a következő naptári évben kezdődő tanévtől, tehát 2013. szeptember 1-
jétől nem képes vállalni. 
 

4. A Társulási Tanács támogatja Magyarszék Község Önkormányzatának azon döntését, 
hogy nem kíván élni a Nkt. 97. § (24) bekezdés a) pontjában kapott lehetőséggel, 
2013. január 1.-től az állam gondoskodjon köznevelési, közoktatási alapfeladatok 
ellátásáról, azaz a Magyarszéki Általános Iskola fenntartásáról, működtetéséről. 

 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Polics József polgármester 
  társult önkormányzatok polgármesterei 
 
 



4.sz.napirendi pont:  Térítési díj, valamint tandíj megállapításáról szóló 10/2012. (IV.27.) Tt. 
határozat felülvizsgálata 
 
Polics József: A Köznevelésről szóló törvény előírta a fenntartó részére a térítési díj és 
tandíjról szóló határozat felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot elvégeztük, mivel a 
jogszabályváltozás a 2012/2013. tanévben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket 
nem érinti ezért a 10/2012. (IV. 27.) Tt. határozat módosítására nincs szükség. Kérdezem, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, vélemény? 
 

Szavazás: 5 igen szavazattal a társulás tanácsa támogatta az előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
22/2012. (IX.27.) sz. Tt. határozat 
A Társulási Tanács - az Elnök előterjesztésében - a megtárgyalta a 10/2012. (IV. 27.) Tt. 
számú határozat felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Társulási Tanács a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 
(VIII.28.) Korm. rendelet III. fejezetében és az átmeneti rendelkezésekben meghatározottak 
szerint felülvizsgálta a fenntartásában működő „Kökönyösi Oktatási Központ” 
Szakközépiskolában fizetendő térítési díj, valamint tandíj  megállapítására vonatkozó 
10/2012. (IV. 27.) Tt. számú határozatát és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
közoktatásért felelős helyettes államtitkára tájékoztatóját is figyelembe véve a határozatot 
nem módosítja. 
 
 
5. sz. napirendi pont:  Maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2012/2013-a 
tanévben 
 
Polics József: A Köznevelési törvény értelmében a fenntartó engedélyezheti a maximális 
létszámtól való eltérést. Az intézmények az előterjesztésben szereplő kérelmet terjesztették a 
Társulási Tanács elé. Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, 
vélemény. Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 

Szavazás: 5 igen szavazattal a társulás tanácsa támogatta az előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
23/2012. (IX.27.) sz. Tt. határozat 
 
A Társulás Tanácsa megtárgyalta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére irányuló kérelmét. 
 

1. A Társulás Tanácsa engedélyezi a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
esetében a Kt. 3. sz. mellékletében előírt maximális létszám túllépést a 2012/2013-es 
nevelési, tanítási évben az alábbiak szerint: 

 
Gagarin Általános Iskola  
1.i. osztály        34 főben állapítom meg 
2.a osztály        27 főben állapítom meg 
2.i osztály        32 főben állapítom meg 
3.a osztály        32 főben állapítom meg 
4.a osztály        29 főben állapítom meg 
4.i osztály        31 főben állapítom meg 



 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Szakiskola feladat-ellátási hely 
1/9. A osztály        15 főben állapítom meg 
1/9. A osztály        15 főben állapítom meg 
1/11. A osztály       14 főben állapítom meg 
 
Magyarszéki Általános Iskola. 
3. osztály        29 főben állapítom meg 
 
Felkérem az elnököt, hogy a döntésről az érintett intézményeket tájékoztassa. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 
 
 
 
6.napirendi pont: Egyebek 
 
Polics József: Megkérdezem, hogy az egyebek napirendhez van e valakinek bejelenti valója, 
kérdése?  
 
Bejelentés, hozzászólás nem volt.  
 
Polics József: Amennyiben további hozzászólás nincs, megköszönöm részvételüket és a 
társulási ülést 13 óra 23 perckor bezárom.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
Vargáné Szabó Gabriella      Polics József 
jkv. hitelesítő             elnök   
 
 
 
 
Laho Andrea 
jkv. vezető 



Beszámoló a polgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 
 

- Az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az OTP Bank Nyrt. képviselőivel egyeztettem az 
Önkormányzat hitelfelvétele ügyében.  

- Kormányhivatal szakembereivel a komlói járással kapcsolatos kérdésekről 
tárgyaltunk. 

- Baranya Kupa rallye komlói rendezvényével kapcsolatban tárgyaltam a szervezőkkel. 
- Polgárőr családi napon vettem részt. 
- Dr. Czomba Sándor Államtitkár Úrral egyeztettem a START és a közfoglalkoztatás 

tovább bővítési lehetőségeiről. 
- Külföldi befektetőkkel tárgyaltam energetikai befektetésekről.  
- Több fordulóban egyeztettem a POTE és a GYEMSZI képviselőivel a kórház 

gazdaságos működtetésének kérdéseiről. 
- Több fordulóban egyeztettük a Baranya Víz Kft. (Zrt.) együttműködési kérdéseket. 
- Rati Kft. új „0” energiás üzemcsarnokának és irodaépületének ünnepélyes átadásán 

vettem részt. 
- Komlói Rokkant Bányászok Szakszervezettel egyeztettem a bányászokat érintő 

aktuális kérdésekről. A felvetett problémákat Soltész Miklós Államtitkár Úr felé 
továbbítottam. 

- Cégvezetőkkel az aktuális kérdéseket megvitattuk. 
- Az idősek hónapja alkalmából több rendezvényen vettem részt. 
- Az október 6-i megemlékezésen voltam jelen. 
- A DDOP-s turisztikai pályázathoz kapcsolódó kerékpárúttal kapcsolatban a 

konzorciumi partnerekkel tárgyaltam. 
- Az általános iskolákban pályaválasztási szülői értekezleteken vettem részt. 
- A Solar Energy Systems Kft. ügyvezetőjével egyeztettünk az új befejezési határidőhöz 

kapcsolódó kérdéseket. 
- Részt vettem és felszólaltam a Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének rendezvényén. 
- Tállai András Államtitkár Úrral tárgyaltam önkormányzatokat érintő aktuális  

kérdésekről. 
- Winkler Tamással a DRV vezérigazgatójával tárgyaltam a Komló Víz Kft.-t érintő 

átalakítási kérdésekről. 
- Munkatársaimmal és polgármesterekkel egyeztettem a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás jövőjéről. 
 
 
 
 
Komló, 2012. október 24. 
 
 
 
 
           Polics József 
          polgármester sk. 



Beszámoló az alpolgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

 

- Képviselői munkám során többször vettem részt területbejáráson. 

- Egyeztettem a Baranya Kupa rallye szervezőivel. 

- Részt vettem Ukrajnában a Beregfest rendezvényen. 

- Külföldi befektetőkkel egyeztettünk megújuló energia ügyében. 

- Cégvezetőkkel az aktuális kérdéseket megvitattuk. 

- Sporttámogatási lehetőségekről tárgyaltam a Szigetvári 

Takarékszövetkezet képviselőivel. 

- A Társadalmi Megújulás Operatív Programmal (TÁMOP) kapcsolatban 

egyeztettem a konzorciumi partnerekkel. 

- A DDOP-s turisztikai pályázathoz kapcsolódó kerékpárúttal kapcsolatban 

a konzorciumi partnerekkel tárgyaltam. 

- Részt vettem a Megyenapon Pécsváradon. 

- Az „Új Nap Klub” irodaavatásán jelentem meg. 

- Többször egyeztettem sportvezetőkkel. 

- TAO konferencián vettem részt a Komló Sport Kft. szervezésében. 

- TDM elnökségi ülésen vettem részt. 

- Baranyavíz Kft. taggyűlésén képviseltem a várost. 

- Németországi testvérvárosunk meghívásának eleget téve részt vettem a 

Neckartenzlingen-i Mühlfest-en.  

 

 

Komló, 2012. október 24. 

 

 

 

        Kupás Tamás Levente 

             alpolgármester sk. 



 
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 5069 fő, aránya 19,2%.  
 
A legfrissebb, októberi adatok még nem állnak rendelkezésre. 
 

  2012. július 2012. augusztus 2012. szeptember 

 
Komló város 2205 20,80% 2211 20,90% 2201 20,80% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

4946 18,70% 4961 18,80% 5069 19,20% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2201 fő (-10 fő az előző hónaphoz képest), aránya 20,% 
• Tartósan regisztrált: 665 fő (+31 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 143 fő (-16 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 8 fő 
• FHT: 917 fő (-31 fő) 

 



Amint a grafikonból is látható, hogy a nyár végéig a stagnálás volt jellemző. 
 
Munkaerőpiac: 
 
Kirendeltségükön az elmúlt hónapban az „Első munkahely garancia, program” segítségével 
37 fő pályakezdőt vettek fel a vállalkozások 100% bér és járuléktámogatással. Mivel 
határozatlan idejű munkaszerződés megkötése volt az elvárás, bízunk benne, hogy nem csak a 
támogatás idejére történik a foglalkoztatás. 
 
Kirendeltségünk a pályaválasztási kiállítás sorozat keretén belül az általános iskolák 7-8. 
osztályos tanulóinak üzemlátogatásokat szervezett. Megközelítőleg 100 kisdiákot vittünk, 
több fémipari, faipari, sütőipari és húsipari üzembe, hogy láthassák, megtapasztalják, milyen 
is egy valójában egy munkahely. Reméljük, hogy az ilyen rendezvényekkel is segíthetünk 
abban, hogy a végzősök piacképes szakmát válasszanak. 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal kérésére felkerestük a 100 főnél nagyobb foglalkoztatókat 
azzal, hogy prognosztizálják a jövőben várható akár pozitív, akár negatív irányú változásokat. 
Minden általunk felkeresett vállalkozás (illetékességünk egésze) nem tervez elbocsájtást, egy-
két cég kisebb arányú bővítést jelzett. 
 
Képzéseink ez év végéig folyamatosak, elindult a helyi hegesztő képzés is 18 fővel. A 
képzésben részt vevők közül több tanulónak konkrét munkáltatói ígérvénye is van. 
 
A TÁMOP 1.1.2. támogatási rendszerben változatlanul lehetőség van a meghatározott 
célcsoportok támogatására a vállalkozások számára. Részletes tájékoztatást a 
munkatársainktól kaphatnak az érdeklődők. 
 
Több munkáltató részére nyújtott megoldást a munkahelymegőrző támogatásunk. 147 fő 
munkahelyét sikerült e rendszeren keresztül megőrizni. Munkáltató előzetes leépítési 
szándékát jelezve  50%-os bér és járulék támogatásban részesülhetett 3-6 hónapig, 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. 
 
Közfoglalkoztatás: Ez év végéig a közfoglalkoztatások nagy része lejár. Jelentős számban 
kerülnek ki az egyes programokból a dolgozók. A téli időszakra Polgármester úr segítségével 
igyekszünk további munkalehetőséget biztosítani a kikerülők számára. 
 
 
Komló, 2012-10-19.      Tisztelettel: Götzerné Páva Mária 
                          kirendeltségvezető 
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