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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 törvényi szabályozás megváltozása miatt 2012. évben két alkalommal került módosításra 
Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 20/2007 (X.18.) számú rendelet 
(vagyonrendelet). A vagyonrendelet legutóbbi módosításakor a képviselő-testület 118/2012. 
(IX.25.) számú határozatával 2012. december 31. napjáig rendelte elvégezni annak teljes körű 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat folyamatban van, azonban a várhatóan decemberben 
megszülető földtörvény egyes rendelkezései kihatással lehetnek az önkormányzat 
tulajdonában álló termőföldekre is, illetve nem kizárható ki a nemzeti vagyon törvény kisebb 
korrekciója sem. Egyes többségi tulajdonban álló önkormányzati gazdasági társaságokat 
érintő ágazati jogszabályváltozások, ezen gazdasági társaságok jelenlegi gazdasági-pénzügyi 
helyzetéből eredő megoldásra váró feladatok, illetve a közművek adójáról szóló törvény 
 szintén hatással lehetnek a vagyonrendelet tartalmára.   A törvényalkotás várható hatásaira 
tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 2013. március 31. napjára módosítsa a 
Vagyonrendelet teljes körű felülvizsgálatának határidejét.  
 
 A 128/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a Flóra utcai lakótelek visszavásárlására 
vonatkozó szerződés aláírása megtörtént. 
 
A 131/2012. (IX.25.) számú határozatában döntött a Képviselő-testület lakáscélú támogatás 
odaítéléséről, amelyet a kedvezményezett a lakáscélú kölcsönének havi rendszeres 
törlesztésére fordíthat. Az érintett pénzintézettel eredményes előkészítést folytatott a Hatósági 
és Adóiroda. A lakáscélú támogatás összegét el tudja különíteni a bank olyan módon, hogy 
ahhoz az ügyfél sem férhet hozzá és kizárólag a kölcsön havi rendszeres törlesztésére 
fordítható. Ezek után a megállapodás elkészült, amelyet 2012. november 21-én a 
kedvezményezett, és a zálogkötelezettek már aláírtak, a megállapodás többi érintettjének 
aláírás céljából továbbításra került. A támogatás folyósítására akkor kerülhet sor, ha a 
jelzálogjog bejegyzéséhez a már meglévő jelzálogjog jogosult hozzájárult.  
 
A 132/2012. (X.25.) számú határozat alapján a jegyző Morber János volt tanácselnök 
eltemettetésének költségeit a polgármesteri keret terhére biztosította. 
 
A 133/2012. (X.25.) számú határozat alapján a polgármester a képviselő-testület határozatát a 
Dél-dunántúli TESZK irodavezetőjének megküldte. 
 
A 134/2012. (X.25.) számú határozat alapján a polgármester a járási hivatal kialakításához 
kapcsolódó megállapodást, a teljességi nyilatkozatot, a megállapodás részét képező egyéb 
nyilatkozatokat, tovább az ingyenes használatba átengedett ingatlanra vonatkozó használati, 
illetve vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére vonatkozó engedélyt aláírta. 
 
A 135/2012. (X.25.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 



A 140/2012. (X. 25.) számú határozatában rendelkezett a képviselő-testület a kirívóan 
közösségellenes magatartások rendeleti szabályozásáról. 2012. november 12-én a 
II/1477/2012. számú határozatában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény azon felhatalmazó rendelkezései, 
amelyek alapján tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat és azok szankcióit 
állapíthatják meg a települési önkormányzatok rendeletben, alkotmányellenesek, így nem 
kerülhet sor ilyen tartalmú önkormányzati rendelet elfogadására. Ennek megfelelően 
tartalmazza a határozati javaslat a vonatkozó korábbi testületi döntés visszavonását. 
 A 143/2012. (X.25.) számú határozat alapján  a Carboker Kft. és önkormányzatunk között 
2012. november 5. napján a komlói 2413/28 hrsz-ú út tárgyában létrejött az adásvételi 
szerződés. A tulajdonjog változásának bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás 
folyamatban van. 
 
A 145/2012. (X.25.) számú határozat alapján a jegyző a Járadékos Bányászok Szakszervezete 
helyiség-használatra vonatkozó szerződését elkészítette, a szerződés aláírásra került. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 14.Pk.60. 079 1201/21. számú végzésével 
a Pécsi Törvényszék nyilvántartásba vette a Járadékos Bányászok Szakszervezete elnevezésű 
civil szervezetet. A szakszervezet elnöke Ruda Sándor, székhelye: 7300 Komló, Kossuth L. u. 
79/11. 
 
A 146/2012. (X.25.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a változást a szervezeti és 
működési szabályzat és ügyrend 2. számú mellékletén átvezettette. 
 
A 147/2012. (X.25.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a változást a Szervezeti és 
Működési Szabályzat IX. számú függelékén átvezettette 
 
A 148/2012. (X.25.) számú határozat alapján a polgármester a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához való csatlakozásról szóló 
önkormányzati nyilatkozat megküldésével egyidejűleg az „A” és „B” típusú pályázati kiírás 
megjelentetéséről gondoskodott. 
 
A 150/2012. (X.25.) számú határozat esetében a vonatkozó jogszabály módosítása miatt a 
határidő november 15-re módosult. A határozatban nevesített köznevelési intézmények 
működtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében a kincstár területileg illetékes szerve 
részére a kérelem benyújtásra került. 
 
A 153/2012. (X.25.) számú határozat alapján a turisztikai attrakciófejlesztés – DDOP-
2.1.1/A.B-12 – Turisztikai célú kerékpárút tárgyú pályázat benyújtásra került, a határozat 
mellékletei szerinti együttműködési megállapodások aláírásra kerülte. 
 
 
 

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

 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2012. október 24-i ülésén a Kórház gazdasági igazgatói pályázat véleményezése, valamint a 
szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása 
kérdésében foglalt állást a bizottság. Ezt követően önkormányzati lakások bérbeadása, 
szociális kölcsön megállapítása, valamint szemétszállítási díjkedvezmények odaítélése 
ügyében döntöttek. 
 



Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
Szintén október 24-én ülésezett a bizottság. Tárgyaltak a Járadékos Bányászok helyiség 
használatba adási kérelme, a Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatai és az üzletrész 
átruházási szerződés jóváhagyása, a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és 
a Carboker KFt. tulajdonában álló komlói 2413/28 hrsz-ú út tulajdonjogának megszerzése 
kérdésében. Állást foglalt a bizottság a Petken-Menyhárt Kft. munkahely-teremtési támogatás 
kérelme, a turisztikai attrakciófejlesztés – DDOP-2.1.1/A.B-12 – Turisztikai célú kerékpárút 
kialakítása, Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. 
módosítása, a költségvetési rendelet fejlesztési célú előirányzatainak módosítása és Komló és 
térsége szénbányászatra alapozott fejlesztési koncepciója kérdésében. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
2012. október 24-i ülésén a bizottság állást foglalt a köznevelési intzémények működtetéséről, 
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi beszámolójáról, a 
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, a 
2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, valamint a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő 
csatlakozásról. 
Ezt követően maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről döntöttek. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
Ugyancsak 2012. október 24-én ülésezett a bizottság, melyen a konzorciumi megállapodás a 
TÁMOP-5.3.6-11/. komplex telep-program „Esély a kibontakozásra” projekt megvalósítása, a 
szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása, a 
járási hivatal feladatellátásához szükséges vagyontárgyak és álláshelyek átadására vonatkozó 
megállapodás, valamint Morber János volt tanácselnöknek az önkormányzat halottjává 
nyilvánítása szerepelt napirenden. Állást foglalt a bizottság a 2012. évi költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatról, tudomásul vette az intézményi kötelezettségek értékéről szóló 
tájékoztatót, tárgyaltak a hitelfelvételek, a 102/2012. (VI.21.) Kt. határozat szerinti 
intézkedési terv végrehajtásáról, a Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatai és az üzletrész 
átruházási szerződés jóváhagyásáról, a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak 
jóváhagyásáról, valamint a Carboker Kft. tulajdonában álló komlói 2413/28. hrsz-ú út 
tulajdonjogának megszerzéséről. Állást foglaltak a Petken-Menyhárt Kft. munkahely-
teremtési támogatás kérelméről, a Körtvélyes, Településrészi Önkormányzat tagjának 
lemondásáról és új tag megválasztásáról, a turisztikai attrakciófejlesztés – DDOP-2,1,1/A.B-
12 – Turisztikai célú kerékpárút kialakításáról, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosításáról, Komló és térsége szénbányászatra 
alapozott fejlesztési koncepciójáról, a költségvetési rendelet fejlesztési célú előirányzatainak 
módosításáról, valamint a közösségellenes magatartások rendeleti szabályozásának 
előkészítéséről. Döntést hozott a bizottság a közvilágítási rendszer villamos energia 
ellátásáról, továbbá szakember letelepítéséről. 
2012. november 5-i ülésén a Pécsi úti járda részleges felújításáról, valamint a meglévő 
működési hitelek kiváltáshoz kapcsolódó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi 
felhívásainak jóváhagyásáról döntött a bizottság. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2012. október 8. óta nem ülésezett. 
 
 



Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2012. szeptember 13. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2012. augusztus 29. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2012. október 8-i ülésén a részönkormányzat személyi kérdéseiről, az Idősek Napja 
rendezvényéről tárgyaltak, valamint tájékoztató hangzott el a közfoglalkoztatásról. Az 
Egyebek napirendi pont keretében a településrészt érintő aktuális problémákról egyeztettek. 
 
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: 
 

- a Komló, Kazinczy u. 9. III/3. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 7. III/2. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Kazinczy u. 13. III/4. szám alatti 1 szoba félkomfortos, 
- a Komló, Hegyhát u. 6. IV/15. szám alatti 2 szoba összkomfortos, 
- a Komló, Fürst Sándor u. 3. II/1. szám alatti 2. szoba komfortos, 
- a Komló, Kossuth Lajos u. 50. III/10. szám alatti 2 szoba összkomfortos, valamint 
- a Komló, Irinyi János u. 7. I/3. szám alatti 2 szoba komfortos önkormányzati lakás 

odaítéléséről. 
 
- egy fő kérelmező részére 60.000.- forint összegű szociális kölcsön 

megállapításáról, 24 havi részletfizetéssel. 
 

- 9 fő esetében szemétszállítási díjkedvezmények odaítéléséről. 
 

 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörében: 
 

- a Felsőszilvási Általános Iskola I. osztályának maximális létszámát 27 főben 
állapította meg. 

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  
 

- a „Közvilágítás felhasználású villamos energia szállítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyta. A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy a 
tárgyi közbeszerzési eljárás keretében az alábbi cégeket kérje fel az önkormányzat 
ajánlattételre: 



 
1. E.ON Energiaszolgáltató Kft.   (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) 
2. Magyar Áramszolgáltató Kft.   (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 
3. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 

 
A Pénzügyi Jogi és Ellenőrzési Bizottság utasította a jegyzőt, hogy a közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának a fenti cégek részére történő megküldéséről 
gondoskodjon. 
 

- döntött a Komló, Berek u. 10/A. III/1. szám alatti 2 szoba összkomfortos 
önkormányzati bérlakás szakember letelepítés céljára történő bérbeadásáról. 

 
- A bizottság a Pécsi úti járda részleges felújítását célzó beruházás kivitelezőjének 

kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásától eltekintett, tekintettel 
arra, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2012. (X.25.) 
Kt. sz. határozatában a testületi ülést megelőzően – Városgondnokság, mint kezelő 
által – bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat árai alapján hagyta jóvá 
5.938.351,-Ft bekerülési költséggel a felújítási munkálatok elvégzését. Fentiekre 
és a munka sürgős jellegére való tekintettel felkérte a polgármestert, hogy a 
vállalkozási szerződést a legkedvezőbb ajánlatot tevő komlói székhelyű ROM Bt-
vel kösse meg. 

 
- a meglévő működési hitelek kiváltásához kapcsolódó hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás-tervezeteit jóváhagyta (a 
meghívottak köre: OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt.). Felkérte a 
polgármestert és utasította a jegyzőt az ajánlattételi felhívások megküldésére és a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 
 

IV. 
Egyebek 

 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Társulás 2012. október 31-i üléséről készült 
jegyzőkönyv. 
 
II. Tájékoztató hitelfelvételekről 
 
A hitelfelvételekről szóló tájékoztató, valamint a tájékoztató mellékletét képező 
Nemzetgazdasági- és Belügyminisztériumi levél az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 
 
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 a Pannon Volán perrel kapcsolatban 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy  a Pécsi Törvényszék 2012. november 8. 
napján kihirdetett 10.G.20.136/2012/21. számú ítéletében megállapította, hogy a Pannon 
Volán Zrt-vel 2007. december 6. napján Komló Város közigazgatási területén 
menetrendszerinti személyszállítás ellátására kötött közszolgáltatási szerződés 2011. 
december 1. napjával megszűnt.  
A bíróság kötelezte a közszolgáltatót, hogy az új közszolgáltatási szerződés tárgyában 
önkormányzatunk által kiírandó pályázat lezárásáig, illetve az új szolgáltatóval történő 
szerződéskötésig terjedő átmeneti időszakban a szerződés szerinti feladatát ellássa. A bíróság 
ítéletében kimondta, hogy az átmeneti  időszak alatt végzett szolgáltatásért a bevételekkel 
nem fedezett  közszolgáltatási tevékenység miatt felmerült indokolt költségeket meg kell 
téríteni. A bíróság ítelében 1.850 eFt perköltség megfizetésére kötelezte önkormányzatunkat. 
A Törvényszék fentieket meghaladóan elutasította a keresetet. Az ítélet nem jogerős.  
 
Az ítételet értelmében tehát a közszolgáltatási szerződés tavalyi megszűnése ellenére a 
Pannon Volán Zrt. köteles az új szolgáltatóval kötendő szerződés létrejöttéig a megszűnt 
szerződésben foglaltak szerint teljesíteni, azaz köteles továbbra is személyszállítást folytatni. 
Az átmeneti időszakban önkormányzatunk köteles a bevétellel nem fedezett indokolt 
költségeket megtéríteni. Megjegyzendő, hogy a Pannon Volán Zrt. költségkimutatását a 
képviselő-testület a kezdetektől fogva minden évben vitatta, a társaság beszámolóját egyetlen 
alkalommal sem fogadta el. Éppen ezért a 2011. december 1-től az új közszolgáltatási 
szerződés megkötéséig terjedő időszakban kimutatandó költségek vonatkozásában 
nyilvánvalóan egyeztetésekre lesz szükség a szolgáltatóval.  
 
Az ítélettel szemben határidőben fellebbezést nyújtottunk be a Pécsi Ítélőtáblához. A per 
teljes iratanyaga, valamint az ítélet hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 
228. szobájában. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok 
munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat 
tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. 
 
Képviselő-testület a 140/2012. (X.25.) számú határozatát visszavonja. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi: 

- a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási jegyzőkönyvében 
foglaltakat, 

- a hitelfelvételekről szóló tájékoztatót, 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről,  
- a Pannon Volán per állásával kapcsolatos tájékoztatót. 

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

Komló, 2012. november 22. 
         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. október 31-én 

megtartott üléséről. 
 

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

 
 

Napirendi pontok  
 

1) Eszközök térítésmentes átadása önkormányzatoknak 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
2) Intézkedési terv idősek klubjai akadálymentesítésére 

Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
3) A Társulás és intézményei 2013. évi várható kiadásai 

Előadó: Polics József Elnök 
  Kiss Béláné GESZ vezető 

 
4) Kistérségi Iroda átszervezése 

   Előadó: Polics József Elnök 
     Varga Zsolt irodavezető 
 

5) Egyebek 
 
 
 
Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. 
 
Az ülést 9 óra 50 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. 
 
1. napirendi pont: Eszközök térítésmentes átadása önkormányzatoknak 
Polics József: A Társulás megalakulásakor ösztönző támogatás keretében 112 millió forintot 
nyert el 2004-ben. Közoktatási feladatokra 42 millió Ft támogatást kapott pályamunkájával. A 
támogatás összege eszközbeszerzésre, elsősorban a kötelező eszközjegyzékben szereplő 
eszközök beszerzésére és közoktatási intézmények kialakítási, átalakítási munkálataira volt 
fordítható, azon intézményekben, ahol átszervezés, vagy intézménybezárás történt a 
kihasználtsági mutatók teljesítése miatt. Ezen eszközök 2004 – 2005. években aktiválásra és 
mára már 0-ra íródtak a Társulás könyvelésében. A pályázati kiírás értelmében a pályázat 
keretében beszerzett ingó vagyont 5 évig nem lehet elidegeníteni. Az elidegenítési tilalom 
tehát lejárt. 
Ezért javaslom a beszerzett eszközök térítésmentes átadását az érintett fenntartó 
önkormányzatok részére. Kérdés vélemény, hozzászólás? Nincs. Az előterjesztést a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta. Kérdezem az elnököt a bizottság véleményéről. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
41/2012. (X. 31.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi Bizottság véleményének 
figyelembe vételével - az eszközátadásról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz, hogy a 2004. évi ösztönző támogatásból a 
közoktatási intézmények részére beszerzett eszközök az előterjesztés melléklete szerint 
térítésmentesen átadásra kerüljenek az érintett fenntartó önkormányzatok részére. 

 
2. A Társulási Tanács utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 

Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
 
 
Komló, 2012. október 31. 
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
 

 
2. napirendi pont: Intézkedési terv idősek klubjai akadálymentesítésére 
Polics József: A Szociális Szolgáltató Központ vezetője már többször tájékoztatta a Társulás 
Tanácsát, hogy a Szociális Szolgáltató Központ működtetésében lévő idősek klubjai 



határozott idejű – 2012. december 31. napjáig szóló – működési engedéllyel rendelkeznek. A 
működési engedély határozott időre szóló meghosszabbításához szükséges az érintett 
önkormányzatok, Komló, Szászvár és Egyházaskozár nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az 
akadálymentesítést elvégzik a törvényben megadott határidőre. Az érintett települések 
megküldték erre vonatkozó nyilatkozatukat a Kistérségi Irodának. Kérdés, vélemény, 
hozzászólás? Nincs. 
Az előterjesztési a Pénzügyi és a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Kérdezem a 
bizottságokat a véleményükről. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
42/2012. (X. 31.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Humánszolgáltató és Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével - az akadálymentesítéssel kapcsolatos intézkedési tervről 
szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Társulási Tanács elfogadja az idősek klubjai akadálymentesítéséről szóló 
intézkedési tervet. 

2. A Társulási Tanács utasítja a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 

Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 
 
 
Komló, 2012. október 31. 
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
3. napirendi pont: A Társulás és intézményei 2013. évi várható kiadásai 
Polics József: Ahogy már többször szóba került, a társulások jövő évi finanszírozása és ezzel 
működésük alapjaiban változik meg. A Társulás jövő évben működésre nem igényelhet 
kiegészítő normatívát, a szociális intézmények kiegészítő normatívája pedig jelentősen 
csökken. Ugyanakkor a kiküldött anyagból látszik, hogy még így is gazdaságosabb az 
intézményeket társult formában működtetni, a feladatokat társult formában ellátni. A kiadások 
racionalizálása érdekében a Társulás nem biztosítja 2013-ban az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesületnek, az „Egy hajóban” Alapítványnak és az Önkormányzatok Szövetségének 
nyújtott támogatást. A Tanács döntésének függvényében – amennyiben nincs más javaslat - 
megmaradna továbbra is a munka - és tűzvédelmi feladatok ellátása, a környezetvédelmi 
feladatok biztosítása, az M9-es Tanács tagdíja, valamint a jégeső-elhárítás finanszírozása. A 
határozati javaslatban az szerepel, hogy a meglévő információk, adatok ismeretében az 
önkormányzatok november 30-ig szándékukat fejezik ki arra vonatkozóan, hogy továbbra is 
társult formában látják el a feladatokat. 



A kiküldött határozati javaslathoz képest a Pénzügyi és a Humánszolgáltató bizottság 
javaslata alapján egy 5. határozati ponttal kiegészülne az anyag, amely egy ad hoc bizottság 
létrehozását határozná meg. Elnök, alelnök és a bizottsági elnökökből. Az ad hoc bizottság 
feladata a Társulás költségeinek átvizsgálása, a munkaszervezet létszámára és a Társulás 
feladataira javaslattétel. Ezzel egészülne ki a határozati javaslat. Van e ezzel kapcsolatban 
kérdés, vélemény? Ezzel már döntés született arról, hogy Társulási formában látjuk el a 
feladatokat, csak a belső tartalmára vonatkozóan fogunk az ad hoc bizottsággal döntést hozni 
november végén. Az előterjesztési a Pénzügyi, a Területfejlesztési és a Humánszolgáltató 
Bizottság tárgyalta. Kérdezem a bizottságokat a véleményükről. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk.  
Pecze Gábor: Elfogadjuk. 
dr. Csörnyei László: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
43/2012. (X. 31.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi, a Humánszolgáltató és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Társulás és intézményei 
2013. évi várható kiadásairól szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 

I. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai az 
előterjesztésben rögzített adatok alapján szándéknyilatkozatukat fejezik ki arra 
vonatkozóan, hogy 2013. költségvetési évben vállalják: 

 
1.  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai 

önkormányzati társulási formában látják el a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 
működtetését, amelyhez biztosítják a normatíván és saját bevételen felüli támogatást. 

 
2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai 

önkormányzati társulási formában látják el a Szociális Szolgáltató Központ 
működtetését, amelyhez biztosítják a normatíván és saját bevételen felüli támogatást. 
 

3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vállalja a Szilvási Bölcsőde 
működtetését. 

 
4. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és mozgókönyvtári szolgáltatásokat a 

tagönkormányzatok kiegészítő normatíva/központi támogatás rendelkezésre állása 
esetén biztosítják, a normatíva/támogatás erejéig. 

 
5. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a Kistérségi Iroda 

működéséhez lakosság arányos tagdíj hozzájárulást biztosítanak 2013. évben. 
 

II. Elfogadják újonnan társulni kívánó önkormányzatok belépését a Társulásba, ennek 
érdekében felkérik a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy keresse meg a belépni szándékozó 
önkormányzatok polgármestereit, Szándéknyilatkozat 2012. december közepéig történő 
Társulás elé benyújtása céljából. 

 
III. A Társulás Tanácsa felkéri a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a 2013. évi költségek 

racionalizálása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a megállapodások 
megszüntetése, közalkalmazottak felmentése tárgyában. 

 



IV. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. Törvény rendelkezéseinek 
megfelelően döntenek a Társulási megállapodás 2012. december 31-ig történő 
módosításáról. 

 
V. A Társulás Tanácsa jelen határozatában a rendelkezésre álló információk alapján döntött 

arról, hogy a Társulás, a Kistérségi Iroda, a Szociális Szolgáltató Központ, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szilvási Bölcsőde tekintetében 
változatlan formában látja el feladatait 2013. évben és a tagönkormányzatok biztosítják 
a működtetéshez szükséges normatíván és saját bevételeken felüli hozzájárulást a 2013. 
évi költségvetésben meghatározott mértékben. A költségek racionalizálása érdekében a 
Tanács 6 tagú ad hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai a Társulás elnöke, a Társulás 
alelnökei, valamint a Társulás bizottságainak elnökei. Az ad hoc bizottság a javaslatait 
2012. november 30. napjáig a Társulás Tanácsa elé tárja. 

 
 

Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: Polics József elnök 
              Tagönkormányzatok polgármesterei 

        Kistérségi Iroda vezetője 
 
Komló, 2012. október 31. 
 

Polics József 
Elnök 

 
 
4. napirendi pont: Kistérségi Iroda átszervezése 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi Irodája 
2005. január 01. napján kezdte meg működését. A települések a Társulás és a Kistérségi Iroda 
kiadásait 2012-ban a tagdíjak teljesítésével oldották meg, illetve a Munkaszervezetek 
működési kiadásaihoz kistérségi kiegészítő normatíva állt rendelkezésre. A benyújtott 2013. 
évi költségvetési törvényjavaslat szerint ez a kiegészítő normatíva 2013. évben nem áll 
rendelkezésre, így a kiadásokat teljes egészében az önkormányzatok befizetéseinek kellene 
fedeznie. Ismerve az önkormányzatok finanszírozási képességét, javaslom, hogy a 
munkaszervezet engedélyezett létszáma a finanszírozhatóság érdekében 5 főben kerüljön 
meghatározásra 2012. december 01. napjától. Ennél az előterjesztésénél is van egy határozati 
javaslat és ez úgy módosul, hogy a Kistérségi Iroda engedélyezett álláshelyeinek számára a 
bizottság véleménye alapján hoz döntést. Az átszervezés kezdete, 2013. január 01. A többi 
része maradhat változatlanul, de az első így módosul, és ez összefügg a hármas számú 
napirendi pontunkkal. Kérdés, vélemény? Nincs. Az előterjesztést a Pénzügyi, a 
Területfejlesztési és a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta. Kérdezem a bizottságokat a 
véleményükről. 
Kovács Gyula: Elfogadjuk. 
Pecze Gábor: Elfogadjuk.  
dr. Csörnyei László: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
44/2012. (X. 31.) sz. Tct. Határozat 



A Társulás Tanácsa - az Elnök előterjesztésében, a Pénzügyi, a Humánszolgáltató és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével - a munkaszervezet 
átalakításáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Társulás Tanácsa a Kistérségi Iroda létszámleépítését határozza el a felállított ad 
hoc bizottság véleménye alapján 2013. január 01. napjától. 

2.) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy az átszervezéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

3.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy az átszervezésből adódó 
létszámleépítéssel kapcsolatos intézkedéséket tegye meg. 

4.) A Társulás Tanácsa utasítja a Kistérségi Iroda vezetőjét, hogy a feladat átszervezésből 
adódó létszámleépítésekből keletkező egyszeri többletköltség visszaigényléséről 
létszámcsökkentési pályázat keretében intézkedjen. 
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Polics József elnök 

Varga Zsolt munkaszervezet vezető 
 
Komló, 2012. október 31. 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
Polics József: Egyebek napirendi pontban van-e valakinek hozzászólása?  
Bék János: Az első napirendi ponthoz kapcsolódóan - eszközök térítésmentes átadása 
önkormányzatoknak – lenne kérdésem. Szászvárnak is van kisbusza, ezt egy kistérségi 
pályázat keretében szereztük be. Szászvár biztosította a saját erőt, azt hiszem már hat éves és 
ezt nem kezeljük. Szászváron közösségi szállítást folytatunk vele, az iskola a kezelője a 
járműnek, mi lesz ennek a sorsa.  
Polics József: Rendben. Zsoltnak megadnám a szót.  
Varga Zsolt: A buszokat közösségi busz pályázat keretében szereztük be, kivéve kettőt, mert 
Magyarhertelenden van egy TRFC pályázatból 2004-ben beszerzett busz és a KBSK-n van 
még egy busz, amit az ösztönző támogatásból szereztünk be. Szalatnakon, Magyarszéken és 
Szászváron van közösségi busz, ez BM-s pályázat volt régen, de azt el tudom mondani, hogy 
az összesnél lejárt már a fenntartási időszak. Magyarhertelenden esetében volt 10 éves a 
fenntartási időszak, de most módosították a szerződést 5 évre. Legkésőbb a Szalatnaki buszt 
szereztük be, 2007-ben, aminek idén szeptemberben lejárt a fenntartási időszaka. Innentől 
kezdve, ha a Társulás Tanácsa úgy dönt – mivel mindegyik buszhoz a települések vállalták az 
önerőt korábban – azok a települések, akiknél most is van a busz, megkaphatják azt. Ha a 
Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy átadják az önkormányzatoknak, akkor szerintem ennek 
nincs akadálya. Következő Társulási ülésre behozzuk ezt a kérdést. Van még egy buszunk – 
az ügyeleti gépjármű -, amelyet pályázati pénzből szereztünk be, talán 2007 elején, ott is lejárt 
a fenntartási időszak. Kilencmillió néhány százezer forintos volt a bekerülési összeg, ebből 2 
milliót 400 ezer forintot nyert a Társulás, a fennmaradó részt az Unimedker Kft. biztosította. 
Szerintem a kérdést ezzel együtt a következő Tanács ülésen lehetne kezelni.  
Polics József: Egyebekben még szeretne valaki hozzászólni? Akkor a következő ülésen az 
előző téma is lesz napirenden.  
Kiss Béláné: Én csak azt szeretném kérni, hogy mindenki teljesítse a pénzügyi 
kötelezettségeit a Társulás felé. Köszönöm. 
dr. Csörnyei László: Nem vállalja át az állam? Pedig ebben bízom. 



Polics József: A többit átveszi. Mindent nem vesz át az állam, ami biztosnak tűnik, az a 
fejlesztési kiadások - a hosszú lejáratú hitelek. Itt rajtunk kívül mindenki 100%-ban érintett. 
Egyenlőre azon megy az egyeztetés, hogy a rövid lejáratú hitel pl.: folyószámla hitel, rulírozó 
hitel milyen mértékű átvállalása történjen meg vagy benne szerepeljen ebben az összegben. 
Mi azon vagyunk, hogy ez 100%-ban menjen, mert ez keseríti meg az önkormányzatok életét. 
Itt most nincs nagyon sok idő, november 07-én erre a kérdésre pont kerül. 
dr. Csörnyei László: Gondolom, hogy a támogatást megelőlegező hitelek nem lesznek 
benne, mert az kettős támogatás lenne. Nekünk csak az a gondunk, hogy az MVH nem akar 
minket kifizetni és ezt úgy lehetne tekinteni, mint egy hosszú távú fejlesztési hitelt. Két éve 
nem fizeti ki, kettő millió forintos kamat költségünk van. Most azon dolgozunk, hogy 
fizessenek. 
Polics József: Ezt érvényesíteni kell rajtuk.  
dr. Csörnyei László: Igen, de  azt is meg merik tenni, hogy felhívom a jogászt és mondom 
neki, hogy ne haragudjál egy hónapja lejárt a válaszadási határidő, erre ő azt mondja, hogy és 
akkor mi van. 
Polics József: Sok mindent küldtél már pl: üvegcserepektől kezdve mindent, de ezt még nem.  
MVH problémával már szinte mindenki megkeresett és látom én is, hogy ez egy probléma. 
Azt láttam, ha én hívom fel őket, az azért használ, főleg ha utána a főnökét a minisztériumban 
is felhívom.  Én már fenyegettem őket tankkal is, hogy tegyenek valamit, mert különben 
balhé lesz. Van-e még valami az egyebek napirendi pontban? Nincs. 
Kemény két hónap következik, én arra kérek mindenkit, hogy figyelje a parlamenti postát, a 
legfrissebb híreket. Most a szociális rész van fönt, illetve az oktatási intézményeknek az 
átadása.  
 
Köszönöm a tanács munkáját. 
Az ülést 10 óra 03 perckor bezárom. 
 
 

 
k.m.f. 
 

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



2.számú melléklet 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete a költségvetés elfogadása óta több alkalommal 
tárgyalta a hiteleink megújítását célzó előterjesztéseket, illetve tájékozódott a közbeszerzési 
eljárás, illetve az eddigi tárgyalások folyamatáról, eredménytelenségéről. 
Már a költségvetési rendeletünk elfogadása során jeleztük, hogy 2011. december 31-én 
fennálló hiteleink megújítása nélkül a költségvetés nem végrehajtható. Jeleztük, hogy a 
megújításhoz a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény és végrehajtási 
rendelete szerint kormányzati engedélyt kell kérnünk, melynek jelentős az időigénye. 
Így év végére az illetékes minisztériumoknál is kialakult az engedélyezés részletes 
eljárásrendje, melynek eredményeként november 10-én a belső levelező rendszeren a 
mellékelt leiratot küldték meg tájékoztatásul. 
Ezt továbbítottuk a jelenleg folyamatban lévő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra 
meghívott bankoknak. 
Nyilvánvaló, hogy a november 23-i érvényes ajánlattételek nélkül lehetetlen a felterjesztés 
december 10-ig NGM-be történő beérkezése és így a kormányzati engedélyt sem tudjuk 
tárgyévben megszerezni. 
Jelzem, hogy a november 23-i, már az OTP kérésére módosított (meghosszabbított) 
ajánlattételi határidő. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az amúgy az önkormányzatra nézve 
kedvező kormányzati adósságátvállalásra vonatkozó bejelentés bizonytalanságot jelent a 
bankoknak, mely mellett elképzelhető, hogy november 23-án 10,00 órakor nem, vagy nem 
teljes körűen kapunk ajánlatot a bankoktól.  
Ebben az esetben fennáll annak a veszélye, hogy hiteleink meghosszabbítására nem kerül sor 
tárgyévben, így azok lejárttá válnak. 
 
Megjegyzem, hogy a korábban már jelzettek szerint a stabilitási törvény tiltja a likvid – a mi 
esetünkben folyószámla – hitel év végi negatív egyenlegét. Mivel ismételt folyósítás 
(megújítás) nélkül nem tudjuk a negatív egyenleget visszatölteni, így megújítás hiányában 
önhibánkon kívül törvénysértő szituációba kerülhetünk. 
 
Mivel a meghosszabbított ajánlattételi határidő a testületi anyag kiküldését követő időpontra 
esik, illetve érvényes ajánlat(ok) esetén a pénzügyi bizottság átruházott hatáskörben november 
27-i rendes ülésén hirdethet eredményt, így jelen tájékoztatón túlmenően a pénzügyi bizottság 
november 29-i rendkívüli ülésére, illetve a testület november 29-i ülésére kiegészítő 
tájékoztató és – szükség esetén – határozati sor kerül kiosztásra. 
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3. 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 4850 fő, aránya 18,4%.  
 
A legfrissebb, novemberi adatok még nem állnak rendelkezésre. 
 

  2012. augusztus 2012. szeptember 2012. október 

 
Komló város 2211 20,90% 2201 20,80% 2125 20,10% 

Teljes 
illetékességi 
területünk 

4961 18,80% 5069 19,20% 4850 18,40% 

 
 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 
 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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• Nyilvántartott álláskereső: 2215 fő (-76 fő az előző hónaphoz képest), aránya 20,1% 
• Tartósan regisztrált: 681 fő (+16 fő) 
• Álláskeresési ellátásban részesül: 144 fő (+1 fő) 
• Rendszeres szociális segély: 10 fő 
• FHT: 908 fő (-9 fő) 

 
 
Munkaerőpiac:  
Kirendeltségünkön jelenleg a START közfoglalkoztatási programok jövő évi tervezése zajlik. 
Az előzetes tervek alapján szinte minden önkormányzat pályázik, van aki az elmúlt évhez 
képest jelentősen növelte foglalkoztatotti létszámát. 
Ezt tette Komló városa is, aki a Városüzemeltetési Gondnoksággal együtt készítette el 
pályázatát, több mint 600 főre. 
Az év végén lejáró közfoglalkoztatottak számára a várossal együtt keressük a megoldást arra, 
hogy lehetőséget biztosítsunk a dolgozók újbóli foglalkoztatására.  70 fő 2012. 12.01-vel már 
meg tudja kezdeni a foglalkoztatást, bízunk benne, hogy még az ünnepek előtt további, 
nagyobb létszám bevonására kapunk lehetőséget. 
 
 
Komló,2012-11-28   Tisztelettel: 
       Götzerné Páva Mária  
       kirendeltségvezető 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. sz. melléklet 
Beszámoló a polgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
 

- Fogadóórát tartottam. 
- A Pannon Volán Zrt. perben tárgyaláson vettem részt. 
- A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola pályaválasztási szülői  

értekezletén vettem részt. 
- Német energetikai befektetővel tárgyaltam.  
- A Kormányhivatalban, ünnepélyes keretek között aláírtuk a Járások átadás-átvételével 

kapcsolatos dokumentumokat. 
- Idősek hónapja alkalmából több rendezvényen vettem részt. 
- Az önkormányzatok adóság rendezésével kapcsolatos egyeztetést folytattam. 
- Dr. Czomba Sándor Államtitkár Úrral egyeztettem a téli, átmeneti közfoglalkoztatás 

lehetőségeiről. 
- Soltész Miklós Államtitkár Úrral tárgyaltam a rokkantakkal kapcsolatos aktuális  

kérdésekről. 
- A REKOM Kft. taggyűlésén vettem részt.  
- Cégvezetőkkel az aktuális kérdéseket megvitattuk. 
- Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ad-hoc bizottsági üléseket 

vezettem a Társulás jövőjével kapcsolatban. 
- A Kék Klaszter képviselőjével útépítési, fejlesztési lehetőségekről tárgyaltunk. 
- Morber János volt tanácselnök temetésén búcsúbeszédet mondtam. 
- Szépkorúakat köszöntöttem. 
- Márton-napi rendezvényeken vettem részt. 
- A Nemzeti Vagyonkezelőnél tárgyaltam a Pannon Volán Zrt.-vel kapcsolatos  

kérdésekről. 
- A jövő évi START munkaprogramról egyeztettünk a munkatársaimmal. 
- Hölvényi György Egyházügyi Államtitkárral egyeztettem a Szent Kinga Caritas  

Alapítvány, Boldog Ceferino Óvoda működési támogatásáról. 
- Holoda Attila Államtitkár Úrral tárgyaltam a bányanyitással és a fűtéstámogatással 

kapcsolatos kérdésekről. 
- Tállai András Államtitkár Úrral egyeztettem az ÖNHIKI-, az adóság rendezés és a  

stabilitási törvény módosításának kérdésében. 
- Baranya Víz Kft. taggyűlésén vettem részt. 
- A hitelt nyújtó bankokkal több fordulós tárgyalást folytattunk. 
- Az MTA pécsi intézetében a K+F+I konferencián dr. Cséfalvay Zoltán Államtitkár 

Úrral és Korányi László Elnökhelyettes Úrral egyeztettem a tisztaszén technológia 
kérdéséről.  

- Winkler Tamással a DRV vezérigazgatójával egyeztettem a Komló Víz Kft. következő 
taggyűléséről.  

- Külföldi befektetőkkel tárgyaltam befektetésekről.  
- A 30 éves Színházról emlékeztünk meg egy előadás keretében. 
- Csóka Gáborral, az E-ON nagykövetével tárgyaltunk aktuális kérdésekről. 

 
Komló, 2012. november 26. 
 
 
 
           Polics József 
          polgármester sk. 

 



 
Beszámoló az alpolgármester két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
 

- Német energetikai befektetővel tárgyaltam.  

- Idősek napi rendezvényen vettem részt. 

- Képviselői munkám során többször vettem részt területbejáráson. 

- Vállalkozókkal egyeztettem a munkahelyteremtésekkel kapcsolatban. 

- Részt vettem a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek tanácskozásán.  

- A Baranya Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság képviselőivel 

egyeztettem aktuális kérdésekről. 

- A Civil Vezetők fórumán vettem részt. 

- A jövő évi START munkaprogramról egyeztettünk a munkatársaimmal. 

- Szabadságon voltam november 5 és 15 között. 

- A szociális munka napján köszöntöttem a vendégeket és átadtam a város 

elismerését a kitüntettetnek.  

- Az OTP Bank vezetőjével egyeztettünk a közös vállalkozói fórumunkról.  

- Többször egyeztettem sportvezetőkkel aktuális kérdésekről. 

- Külföldi befektetőkkel tárgyaltam befektetésekről.  

- Csóka Gáborral, az E-ON nagykövetével tárgyaltunk aktuális kérdésekről. 

 

 

 

Komló, 2012. november 26. 

 

 

 

 

        Kupás Tamás Levente 

                 alpolgármester  
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