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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 127/2012. (IX.25.) számú határozat alapján a jegyző a megosztási vázrajz elkészíttetéséről 
gondoskodott.  
 
A 132/2012. (X.25.) számú határozat elfogadása kapcsán a képviselő-testület ülésének 
jegyzőkönyvében elhangzottakra figyelemmel a kegyeleti gondoskodásról szóló rendelet 
tervezete kidolgozás alatt áll, véleményezés céljából rövidesen megküldésre kerül a Tisztelt 
Képviselők részére. 
 
A 136/2012. (X.25.) számú határozat alapján a Pécsváradi Vízmű Kft-től megvásárolt 
750.000,- Ft névértékű üzletrész miatt szükséges társasági szerződés-módosítás és a változás 
cégbírósági bejegyzése jogerősen megtörtént. (A Baranya-Víz Kft. Zrt.-vé történő átalakulása 
folyamatban van.) 
 
A 137/2012. (X.25.) számú határozat alapján Mágocs Város Önkormányzat a Komló-Víz Kft. 
tagjává vált. A tagok változása miatt szükséges társasági szerződés-módosítás és annak 
cégbírósági bejegyzése jogerősen megtörtént. 
 
A 144/2012. (X.25.) számú határozat alapján a Petken-Menyhárt Kft. támogatási 
szerződésének megkötése 2012. december 12., a támogatás folyósítása december 14. napján 
megtörtént.  
 
A 149/2012. (X.25.) számú határozat alapján a polgármester a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 
azonosító számú „Esély a kibontakozásra” című projekt megvalósítására megkötendő 
konzorciumi megállapodást aláírta. 
 
A 151/2012. (X.25.) számú határozat alapján a polgármester a PANNON Szakképzés 
Szervezési Társulás mellékelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását aláírta. Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CCXV. törvény 39. § (7) bekezdése értelmében a szakképzés-
szervezési társulások 2012. december 1. napjával megszűntek. 
 
A 155/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
A 156/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a jegyző az élelmezési norma emelésének 
mértékéről az intézmények vezetőit, valamint a szolgáltató MEVID Zrt.-t értesítette. 
 
A 158/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a foglalkoztatás megkezdődött, a volumenhez 
igazodó forrás kiutalásra került, az intézmény a beszámolója keretében számol el a forrásról. 
 



A 162/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a Komlói Kistérség többcélú Önkormányzati 
Társulás szerepével és feladatvállalásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásra kerültek. 
 
A 163/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a polgármester Király Istvánné magasabb 
vezetői megbízásának visszavonásával, valamint Schillingerné Bázing Melinda kinevezésével 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodott. 
 
A 164/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a jegyző a hallgatói támogatások utalásáról a 
Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása Általános 
Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően eleget tett. 
 
A 166/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a polgármester a „Jó Szerencsét” kiadvány 
kiadására, valamint Komló város honlapjának üzemeltetésére a HegyhátMédia Kft.-vel a 
megállapodást aláírta. 
 
A 168/2012. (XI.29.) számú határozat végrehajtásáról részletes tájékoztató szerepel a 
beszámoló II. pontjában. 
 
A 169/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére az alszámla 
nyitását követően a támogatási összeg alszámlára történő utalása, valamint a pályázati 
előkészítés költségének kiegyenlítése megtörtént. 
 
A 171/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a polgármester a szállítói szerződéssel le nem 
fedett támogatás összegéről történő lemondásról szóló nyilatkozatot aláírta, a képviselő-
testület döntéséről a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-t 
tájékoztatta. 
 
A 173/2012. (XI.29.), valamint a 12/2013. (I.21.) számú határozat alapján a liciteljárás 
lezajlott, melyen a Kossuth aknai, a határozatokban körülírt terület tulajdonjogát a Sybac-
Solar Hungary Kft. szerezte meg. A megosztási vázrajz jóváhagyása folyamatban van. 
 
A 174/2012. (XI.29.) számú határozat értelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre 
kiírt liciteljárások már a csökkentett bérleti díjakkal lettek kiírva. A fennálló bérleti 
szerződések módosítása folyamatosan történik. 
 
A 175/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsön 
szerződésének megkötése 2012. december 10. napján megtörtént. A társaság teljesítette az 
újabb tagi kölcsön folyósításának feltételét, azaz az önkormányzat számláján 2012. december 
31. napjáig jóváíródott a korábbi tagi kölcsön összege. Az új tagi kölcsön folyósítására 2013. 
január 4. napján került sor. 
 
A 176/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a Főkefe Nkft. 2012. november 29. napján 
szerződést kötött a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel a telephelyéül szolgáló Komló, Gorkij u. 2. 
szám alatti ingatlanrész 2013. január 1. napjától határozatlan időre szóló bérletéről. Erre 
tekintettel a társaság támogatási szerződésének mellékletét képező ingyenes használati 
szerződés 2012. december 31-i hatályú közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírására 2012. december 12. napján került sor.   
 
A 177/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a T.2.D. Bt. támogatási szerződésének 
megkötése és a támogatás folyósítása 2012. december 14. napján megtörtént. 
 



A 179/2012. (XI.29.) számú határozat: a jogszabályi változások eredményeként lehetővé vált 
a folyószámla hitelkeretünk éven túlnyúló meghosszabbítása. Mivel 100 MFt-ot meghaladó 
(365 MFt-os) II. ütemű ÖNHIKI támogatásban részesültünk, így korábbi vállalásunknak 
megfelelően 100 MFt-tal csökkentett folyószámla hitelkeretről szóló szerződésmódosítás 
aláírására került sor 2012. december 13-án. A rendelkezésre álló hitelkeret 600 MFt, melyből 
fentiek szerint 500 MFt a szabad keret, mely 2013. június 30-ig áll rendelkezésünkre. 2012. 
december 31-i fordulónappal a hitelkihasználtság 0 Ft. volt. 
2012. december 6-án került aláírásra az UniCredit Bank Zrt.-vel 300 MFt-os hitelkeretünk 
2013. június 30-i lejárattal. A hitelkihasználtság 2012. december 31-én 92.885 eFt. volt. 
 
A 180/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a Baranya-Víz Kft. átalakulása folyamatban 
van. A szindikátusi szerződés megkötésének és a társaság átalakulásával kapcsolatos döntések 
jóváhagyása külön napirendi pontban kerül megtárgyalásra. 
 
A 181/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a Komló-Víz Kft.-nek a képviselő-testület 
határozatában foglaltakat tárgyaló taggyűlési döntéseinek jóváhagyása külön napirendi 
pontban kerül megtárgyalásra. 
 
A 182/2012. (XI.29.) és a 193/2012. (XII.14.) számú határozatok alapján a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. felügyelő bizottságában és igazgatóságában bekövetkezett személyi 
változások miatt szükséges cégbírósági eljárás folyamatban van. 
 
A 184/2012. (XI.29.) számú határozat alapján a polgármester a fellebbezőt a Képviselő 
Testület döntéséről indokolással ellátott II. fokú határozattal értesítette. 
 
A 185/2012. (XII.14.) számú határozat alapján a főépítész a jóváhagyott tervet megküldte az 
eljárásban közreműködő szakhatóságoknak, továbbá a központi tervtárnak. 
 
A 186/2012. (XII.14.) számú határozat alapján a polgármester a feladat-ellátási szerződéseket 
valamennyi felnőtt háziorvossal, gyermek háziorvossal és fogorvossal megkötötte, a 
szerződések egy példányát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Területi Hivatala felé 
megküldte. 
 
A 187/2012. (XII.14.) számú határozat alapján a jegyző a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája felé az intézmények alapító okirataiban átvezetett változásokat 
bejelentette. 
 
A 188/2012. (XII.14.) számú határozat „Döntés köznevelési intézmények működtetéséhez és 
állami fenntartásba kerüléséhez kapcsolódóan” teljes egészében végrehajtásra került. 
 
A 189/2012. (XII.14.) számú határozat alapján a polgármester a Kökönyösi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását aláírta. 
 
A 190/2012. (XII.14.) számú határozat alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Együttműködési Megállapodásában átvezetésre kerültek a felülvizsgálatnál 
megállapításra kerülő módosítások. 
 
A 191/2012. (XII.14.) számú határozat alapján a szerződés aláírásra, a határozatban 
megállapított összegű tagi kölcsön a Baranya-Víz Kft. részére kiutalásra került. 
 



A 192/2012. (XII.14.) számú határozat alapján a korábbi hitelszerződésekkel egyidejűleg 
megkötésre kerültek a fedezetbiztosításról szóló szerződések is. 
 
Az 1/2013. (I.21.) számú határozat alapján a jegyző a változást a Képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) sz. rendelet VI. sz. függelékén átvezettette. 
 
A 3/2013. (I.21.) számú határozat alapján a jegyző az élelmezési norma mértékéről az 
intézmények vezetőit és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse.  
 
A 4/2013. (I.21.) számú határozat alapján a jegyző a Magyar Államkincstár Államháztartási 
Irodája felé az intézmények alapító okirataiban átvezetett változásokat bejelentette 
 
Az 5/2013. (I.21.) számú határozat végrehajtásáról részletes tájékoztató szerepel a beszámoló 
II. pontjában. 
 
A 6/2013. (I.21.) számú határozat végrehajtásáról részletes tájékoztató szerepel a beszámoló 
II. pontjában. 
 
A 7/2013. (I.21.) számú határozat végrehajtásáról részletes tájékoztató szerepel a beszámoló 
II. pontjában. 
 
A 8/2013. (I.21.) számú határozat végrehajtásáról részletes tájékoztató szerepel a beszámoló 
II. pontjában. 
 
A 9/2013. (I.21.) számú határozat végrehajtásáról részletes tájékoztató szerepel a beszámoló 
II. pontjában. 
 
A 11/2013. (I.21.) számú határozat alapján a polgármester a közmeghallgatás helyéről és 
idejéről a város lakosságát, az érdekelt szervek vezetőit a helyben szokásos módon 
tájékoztatta. 
 
A 13/2013. (I.21.) számú határozat alapján a polgármester a rendezvény-naptár városi 
honlapon történő megjelenéséről gondoskodott. 
 
A 14/2013. (I.21.) számú határozat alapján a polgármester a Mambó Rádió Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel (Rádió 1) a közszolgálati együttműködési keretszerződést aláírta. 
 
 
 

II. 
A bizottságok 2012. november 26. óta végzett tevékenysége 

 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2012. november 26-i ülésén a bizottság Komló Város 2013. évi költségvetési koncepcióját, a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet, valamint a szociális ellátási formákról, 
támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását tárgyalta. Döntés született 
szociális kölcsön, továbbá szemétszállítási díjtámogatás odaítéléséről.  
2012. december 14-i ülésén a bizottság önkormányzati bérlakások bérbeadásáról, majd a 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott ülésén az egészségügyi 
alapellátásban működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok, gyermek háziorvosok, fogorvosok 



szerződéseinek felülvizsgálatáról és a 12/2006. (III.30.) Ökr. rendelet III. számú függelékének 
módosításáról szóló napirendet tárgyalta. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
2012. november 26-i ülésén a Komló-Víz Kft. taggyűlése, a Simon János települési képviselő 
felügyelő bizottsági tagsága és delegált taggyűlési képviseleti joga, a Pályázati önerő-
kiegészítés biztosítása a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére, a T.2.D. Bt. munkahely-teremtési 
támogatás kérelme és a Főkefe Nonprofit Kft. munkahelyteremtés támogatási ügye című 
előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Állást foglaltak Komló Város 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról, majd döntés született a Jobbik Komlói Szervezete keresztállítási kérelméről. 
Elfogadásra javasolta a bizottság a Komlói Temetkezési Kft. beszámolója, a köztemetőkről és 
a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet módosítása és a SYBAC-Solar Hungary Kft. 
területvásárlási kérelme című előterjesztéseket. Napirenden szerepelt még Komló város 
hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. módosítása, a Gorkij u. 1. szám 
alatti önkormányzati lakások kialakítása, a bérleti díjak csökkentése és a bajai üdülő 
értékesítése (melyről halasztó hatályú döntést hozott a bizottság). Döntés született Shock 
Márton területvásárlási kérelme ügyében. 
2012. december 14-i ülésén Shock Márton területvásárlási kérelméről döntött a bizottság, 
majd a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsággal tartott együttes ülésén tárgyalta Komló város 
hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2011-12. évi módosítását és a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságában bekövetkező személyi változásról szóló előterjesztést. 
2013. január 21-i ülésén a Kossuth aknai terület értékesítéséről, a KEOP-2012-5.5.0/A 
konstrukcióban a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. Komló, Pécsi út 42. szám 
alatti épületének épületenergetikai korszerűsítése, a KBSK tornaterem épületének, valamint a 
futófolyosó épületének épület-energetikai korszerűsítése, a KÖOK Szakiskola Komló, 
Ságvári u. 1. épület-energetikai korszerűsítése, valamint a komlói közvilágítási rendszer 
energiatakarékos átalakítása pályázatok benyújtásáról, továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó 
tervezési keret jóváhagyásáról tárgyalt  a bizottság. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
2012. november 26-i ülésén a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, Komló 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója, a HegyhátMédia Kft.-vel a „Jó 
Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló 
megállapodás megkötésére vonatkozó javaslat, a 2013-ra tervezett komlói programok, a nem 
költségvetési szervek támogatására kiírásra kerülő pályázat, a Kenderföld-Somági Általános 
Iskola igazgatója magasabb vezetői megbízásának visszavonása, valamint a József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzatának a könyvtári 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjait tartalmazó mellékletének módosítása szerepelt 
napirenden. 
2012. december 14-i ülésén a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Együttműködési Megállapodásának módosítása, majd az Intézmények alapító okirata 
módosítása című előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. 
2013. január 21-i ülésén Komló város 2013. évi rendezvénytervéről, a Rádió 1-gyel kötendő 
közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbításáról, alapító okiratok 
módosításáról foglalt állást a bizottság, majd döntött a Komló Városi Óvoda csoportlétszám 
túllépésének engedélyezéséről. 
 
 
 
 



Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
2012. november 27-i ülésén a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet és a 
szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, 
az élelmezési norma emelését, a HegyhátMédia Kft.-vel a „Jó Szerencsét” kiadvány 
kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás 
megkötésére vonatkozó javaslatot, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás jövőbeni szerepéről és feladatvállalásáról szóló előterjesztést tárgyalta a bizottság. 
Ezt követően a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról 
szóló tájékoztató, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Főkefe 
Nonprofit Kft. munkahely-teremtés támogatási ügye, majd a Komló-Habilitas Kft. tagi 
kölcsön kérelme szerepelt napirenden. Elfogadásra javasolta a bizottság a települési szilárd 
hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) 
kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosítását, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére pályázati önerő 
biztosítását, a Komlói Temetkezési Kft. beszámolóját, valamint a köztemetőkről és a 
temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet módosítását. Állást foglalt a bizottság a téli 
sportpályák funkció- és kihasználtság-bővítő fejlesztésének támogatásáról, a fel nem használt 
támogatásról való lemondásról, valamint a Gorkij u. 1. szám alatti önkormányzati lakások 
kialakításáról. Ezt követően Komló Város Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató, a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítási 
javaslat és Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója szerepelt 
napirenden. Tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről, majd a 2013. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési terv és a 2013-2017. évekre vonatkozó stratégiai terv, 
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. módosítása, a 2013-ra 
tervezett komlói programok és a T.2.D. Bt. munkahely-teremtési támogatás kérelme szerepelt 
a bizottság előtt. Döntött a bizottság szakember letelepítésről, a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-
0005 „Esély a kibontakozásra” projekthez kapcsolódó beszerzésekről, a közvilágítás célú 
villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárásának értékeléséről, valamint a meglévő 
működési hitelek kiváltásához kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról. Zárt ülésen tárgyalta a 
bizottság a Simon János települési képviselő felügyelő bizottsági tagsága és delegált 
taggyűlési képviseleti joga, a Komló-Víz Kft. taggyűlése és a Baranya-Víz Kft. átalakulása 
tárgyú napirendeket. 
2012. november 29-i rendkívüli ülésén a 2013. évi I. félévi kitüntetési javaslatokról, valamint 
a hitelfelvételekről szóló IV. tájékoztatóról tárgyalt a bizottság. 
2012. december 14-i ülésén az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról, majd a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 „Esély a kibontakozásra” projekthez 
kapcsolódó beszerzésekről döntött a bizottság. Tárgyaltak a Baranya-Víz Kft.-nek nyújtandó 
tagi kölcsön, az OTP-nek felajánlott hitelfedezetek meghatározása kérdésében. Tájékoztató 
hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről, majd az az egészségügyi alapellátásban 
működő szolgáltatók – felnőtt háziorvosok, gyermek háziorvosok, fogorvosok szerződéseinek 
felülvizsgálatáról és a 12/2006. (III.30.) Ökr. rendelet III. számú függelékének módosításáról 
szóló javaslat került napirendre. Ezt követően a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítási 
javaslat, a köznevelési intézmények működtetéséhez és állami fenntartásba kerüléséhez 
szükséges döntés, a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása és Komló Város hatályos bel- és külterületi szabályozási 
tervének módosítása szerepelt a bizottság napirendjén. Zárt ülésen döntött a bizottság 
szakember letelepítéséről, majd állást foglaltak a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatóságában 
bekövetkező személyi változásról. 
2013. január 21-i ülésén a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési 
keretszerződés meghosszabbítása, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyása, majd az Önkormányzati 



gyermekétkeztetés feladat-ellátásához kapcsolódó döntések című előterjesztéseket tárgyalta a 
bizottság. Ezt követően az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottsági tag választása, majd 
a közmeghallgatás tartása című előterjesztések szerepeltek napirenden. Elfogadásra javasolta 
a bizottság a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióban a Szent Borbála Otthon Nonprofit 
Közhasznú Kft. Komló, Pécsi út 42. szám alatti épületének épületenergetikai korszerűsítése, a 
KBSK tornaterem épületének, valamint a futófolyosó épületének épület-energetikai 
korszerűsítése, a KÖOK Szakiskola Komló, Ságvári u. 1. épület-energetikai korszerűsítése, 
valamint a komlói közvilágítási rendszer energiatakarékos átalakítása pályázatok benyújtását. 
Állást foglalt a bizottság a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési keret jóváhagyása kérdésében. 
Döntés született a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 „Esély a kibontakozásra” projekthez 
kapcsolódó beszerzések kérdésében. 
 
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 
 
2013. január 14-i ülésén a településrészi önkormányzat ülésének napirendjén a 2012. évi 
tevékenységről szóló beszámoló, a 2013. évben – a Városgondnoksággal közösen – 
megvalósítandó feladatok, lakossági fórum megrendezése szerepelt. 
 
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: 
 
2012. november 26-i ülésén: 

- 2 fő szociális segély iránti kérelmének elutasításáról (egy fő esetében nem volt 
megállapítható rendkívüli élethelyzet, egy fő esetében pedig a korábban folyósított 
szociális kölcsön futamideje még nem járt le). 

- 17 fő esetében szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról (egy fő kérelmét 
jövedelemtúllépés miatt elutasította a bizottság). 
 

2012. december 14-i ülésén: 
- a Komló, Alkotmány u. 16. II. emelet 3. szám alatti 1 szoba összkomfortos, 



- a Komló, Alkotmány u. 10. III. emelet 4. szám alatti 1 szoba összkomfortos, 
valamint 

- a Komló, Kazinczy u. 1/A. fszt. 3. szám alatti 2 szoba összkomfortos lakás 
bérbeadásáról. 
 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében: 
 
2012. november 26-i ülésén: 

- a Jobbik Komlói Szervezetének keresztállítási kérelmét nem támogatta. 
- az önkormányzati tulajdonú komlói 1976/46 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó kb. 1770 

m2 nagyságú terület értékesítéséről 150 Ft/m2 áron (vevőnek a terület vételárán felül 
meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját is). 

2012. december 14-i ülésén: 
- a 2012. november 26-i ülésén a komlói 1976/46 hrsz-ú ingatlanból értékesített terület 

vételárát 50 Ft/m2-re módosította. 
 
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörében: 
 
2012. november 26-i ülésén: 

- a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Könyvtárhasználati 
Szabályzatának a könyvtári szolgáltatásokért fizetendő térítési díjait az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. 

2013. január 21-i ülésén: 
- a Komló Városi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 

irányuló kérelmére a 2012/2013-as év tekintetében a csoportlétszámot a 
 

    Felsőszilvási Óvoda: 
Százszorszép csoport     30 főben állapította meg 
Ibolya csoport      30 főben állapította meg 
Bojtorján csoport     30 főben állapította meg 

 
 

   Hunyadi Utcai Óvoda: 
Ihók-Mihók csoport     28 főben állapította meg 
Aranyhal csoport     28 főben állapította meg 

 
   Gesztenyési Óvoda: 

Vadgesztenye csoport     30 főben állapította meg 
 

   Mecsekjánosi Óvoda: 
Patakocska csoport     33 főben állapította meg 

 
 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  
 
2012. november 27-i ülésén döntött: 

- a Komló, Berek u. 10/A. IV. emelet 1. szám alatti 1,5 szobás összkomfortos, valamint 
a Berek u. 10/A. III. emelet 3. szám alatti 3 szoba összkomfortos lakás szakember 
letelepítés céljára történ ő bérbeadásáról; 

- a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 „Esély a kibontakozásra” projekthez kapcsolódó 
beszerzések ajánlattételi felhívásait jóváhagyta. Egyetértett továbbá, hogy az 
önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 



1.) A Dankó Pista Közösségi Ház épületének, illetve a Belső Tűz Egyesület által 
használt ingatlan felújítása esetében: 
a)  VK Elektrocom Kft.     (7300 Komló, Pécsi út 6.)  
b)  Kalafarm Kft.     (7300 Komló, Köztársaság u. 15.) 
c)  Baranyai SBAU      (7300 Komló, Hegyhát u.8.) 

 
2.) Műszaki ellenőri feladatok ellátása esetében: 

 a)  Amarc Kft.     (7624 Pécs, Petőfi u. 29/1) 
 b)  Sas Gyula     (7623 Pécs, Ungvár u. 6.) 
 c) H-BON mérnöki Iroda Kft.   (7532 Pécs Víg u. 1/1.) 
 

3.) Könyvvizsgálói feladatok ellátása esetében: 
 a) CLIENS Kft.     (7623 Pécs, Rét u. 15.) 
 b) Czukor Antalné    (7625 Pécs, Böck János u. 24.) 
 c) MUSITZ Kft.     (7635 Pécs, Kisszkók dűlő 24.) 
 

4.) Nyilvánosság biztosítása esetében: 
 a) Média-Mix Kft.    (7754 Bóly, Bajcsy-Zs. u. 9/A.) 
 b) Major László     (7300 Komló, Bem u. 15.) 
 c) Hegyhátmédia Kft.    (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
 

5.) Jogi tanácsadás biztosítása esetében: 
 a) Fehérné Dr. Bárdos Alíz   (7300 Komló, Kossuth L. u. 97.) 
 b) Dr. Németh Gábor     (7300 Komló, Kossuth L. u. 101. 
 c) Dr. Schmidth Gábor    (7300 Komló, Kossuth L. u. 32.) 
 

6.) Pénzügyi könyvelés biztosítása esetében: 
a)   Summa ML Kft.    (7300 Komló, Berek u. 10/A.) 
b)   Tax Talea Kft.     (7300 Komló, Iskola u. 4.) 
c)    Hétdomb Bt.      (7300 Komló, Városház tér 4/E.) 

 
- a közvilágítás célú villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánította és a nettó 16,10 HUF/kWh összegű ajánlatával a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást megajánló E.ON Energiaszolgáltató Kft.-t (1051 Budapest, 
Széchenyi István tér 7-8.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

- a meglévő működési hitelek kiváltásához kapcsolódó mindkét közbeszerzési eljárást 
eredménytelennek nyilvánította. 

2012. december 14-i ülésén: 
- Komló Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítását 

az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyta. 
- a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 „Esély a kibontakozásra” projekthez kapcsolódó 

beszerzési eljárásokat eredményesnek nyilvánította, és mindkét eljárás 
vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt 
hirdette ki az eljárás nyerteseként az alábbiak szerint: 
1) Ajánlattétel tárgya: Dankó Pista Közösségi Ház épületének, illetve a Belső Tűz 
Egyesület által használt ingatlannak a felújítása. 
Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: Kalafarm Kft. (7300 Komló, Köztársaság u. 15.) 
Nettó ajánlati ár:  - Dankó Pista Közösségi Ház felújítása: 8.503.937,- HUF 
   - Belső Tűz Egyesület által használt Kossuth L. u. 117. sz. alatti 
     ingatlan felújítása: 944.882,- HUF 
 



2) Ajánlattétel tárgya: Az 1) pontban szereplő építési munkákhoz kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátása. 
Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: Amarc Kft. (7624 Pécs, Petőfi S. u. 29/1.) 
Nettó ajánlati ár: 48.000,- HUF 

- Komló, Berek u. 10/A. IV. emelet 5. ajtószám alatti 1,5 szobás összkomfortos lakás 
szakember letelepítés céljára történő bérbeadásáról. 
 

2013. január 21-i ülésén: 
- a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0005 „Esély a kibontakozásra” projekthez kapcsolódó 

beszerzési eljárásokat eredményesnek nyilvánította, és mind a négy eljárás 
vonatkozásában a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt 
hirdette ki az eljárás nyerteseként az alábbiak szerint: 
1) Ajánlattétel tárgya: Könyvvizsgálói feladatok ellátása 
Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: MUSITZ Kft. (7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24.) 
Nettó ajánlati ár: 470.000,- HUF 

 
2) Ajánlattétel tárgya: Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása 
Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: HegyhátMédia Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) 
Nettó ajánlati ár: 1.580.000,- HUF 

 
3) Ajánlattétel tárgya: Jogi tanácsadás biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása 
Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: dr. Németh Gábor László ügyvéd  
(7300 Komló, Kossuth L. u. 101.) 
Nettó ajánlati ár: 240.000,- HUF 

 
4) Ajánlattétel tárgya: Pénzügyi könyvelési feladatok ellátása 
Legkedvezőbb ajánlatot tevő neve: Tax Talea Kft. (7300 Komló, Iskola u. 4.) 
Nettó ajánlati ár: 500.000,- HUF 
 

IV. 
Egyebek 

 
I. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Társulás 2012. december 20-i üléséről készült 
jegyzőkönyv. 
 
II. Tájékoztató beruházások, pályázatok, peres ügyek állásáról 
 

Tájékoztató folyamatban lévő beruházásokról, pályázatokról 
 
1) KEOP-7.1.0/11-2011-0014 kódszámú, „Komló város ellátatlan területeinek 

szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű 
pályázat. 

 
A pályázati konstrukció kétfordulós, jelenleg az első, előkészítési fázishoz kapcsolódó 
munkálatok folynak. Az első forduló keretében elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek, 
elkészült a beruházás megvalósítására vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint 
elkezdődtek a hatósági engedélyezési eljárások. 
A pályázat első fordulós részéhez kapcsolódóan már csak egy hatósági eljárás van 
folyamatban. A szennyvízcsatorna kiépítéséhez szükséges vízjogi engedélyezési eljárás – 



hasonlóan a szennyvíztelep korszerűsítésének engedélyezési eljárásához – 2012. május 31-én 
indult meg a vízügyi hatóságnál. Tekintettel arra, hogy a tervezett szennyvízcsatorna több 
utcában a magáningatlanokon kerül kiépítésre, ezért minden érintett ingatlan esetében 
szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapítása és a tulajdoni lapra történő bejegyeztetése 
szükséges. Az ingatlantulajdonosok nagy része – az elmúlt hónapokban többször is megtartott 
lakossági fórumok hatására – együttműködő volt a szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos 
ügyek intézésében, két ingatlantulajdonossal azonban a több hónapig tartó egyeztetés ellenére 
sem sikerült megegyezni. Ebben a két esetben át kellett tervezni a szennyvízcsatorna 
nyomvonalát. További gondot jelentett több ingatlan esetében a tulajdonosok, haszonélvezők 
felkutatása, illetve a velük történő megállapodások megkötése (többen pl külföldön dolgoznak 
és félévente egyszer jönnek haza). Egy Dugovics utcai ingatlan esetében az 5 tulajdonos az 
ország öt különböző helyén lakik, a többszöri megkeresésre sem reagáltak, az egyik 
tulajdonos időközben elhunyt, ezért ebben az esetben a beruházás megvalósíthatósága 
érdekében szintén át kellett tervezni a szennyvízcsatorna nyomvonalát. Azoknál az 
ingatlanoknál, ahol különböző pénzintézetek megterhelték az ingatlanokat, a szolgalmi jog 
bejegyzéséhez a pénzintézetek hozzájárulását is be kellett szerezni, ami időben jelentősen 
megnövelte az eljárás időtartamát. Az egyik pénzintézet a 2012. október 26-án elküldött 
megkeresés alapján – többszöri levélben, telefonon és e-mail-ben történt sürgetést követően – 
végül 2013. február 4-én küldte meg a hozzájárulását. 
A fentiek miatt a 2012. május 31-én megindított vízjogi engedélyezési eljárást a tervezett 
időpontra, 2012. november 30-ig nem sikerült befejezni, ezért az önkormányzatnak a 
Közreműködő Szervezetnél kérnie kell a pályázat első szakasz vonatkozásában a projektzárás 
határidejének a módosítását. A vízügyi hatóságtól tájékoztatást kért az önkormányzat arra 
vonatkozóan, hogy mikorra várható az engedélyezés befejezése. Amikor a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó mindegyik engedéllyel rendelkezünk, akkor lehet a pályázat 
első fordulóját lezárni, illetve a második körös pályázati anyagot benyújtani. 
 

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

 
A több mint 168 MFt összegű beruházás megvalósítására vonatkozóan a támogatási szerződés 
2012. június 29-én megkötésre került. Ezt követőn a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lett lefolytatva, aminek az eredményeként 2012. szeptemberében a 
nyertes kivitelezőkkel a vállalkozási szerződéseket megkötötte az önkormányzat. 
Az elmúlt hónapokban az öt helyszín közül négy esetében elkezdődtek a kivitelezési munkák: 

1. Mecsekfalui-vízfolyás alsó szakaszán (Mecsekfalu) a mederrendezési munkák 
nagy része megvalósult, amint az időjárási körülmények engedik, a 
mederburkolások is elkészülnek. 

2. Mecsekfalui-vízfolyás felső szakaszán (Avanti benzinkúttól a Vadvirág vendéglő 
felé) a mederrendezés földmunkája megkezdődött, az időjárástól, illetve az érintett 
állami erdőterület vonatkozásában az erdészeti hatóság engedélyének a 
megadásától függ a további munkák időbeni ütemezése. 

3. Kaszánya-patak (Engel Adolf utca): A mederkorrekció előkészítési munkái vannak 
folyamatban (bozót-és cserjeirtás, fakivágások) 

4. Kisbattyán: A lakóházak alatti földárok és átereszek építése befejeződött, 
rövidesen megkezdődik a lakóházak előtti kétoldali árok felújítása is. 
 

A kivitelezési munkák befejezési határideje a vállalkozási szerződés szerint 2013. augusztus 
31., a projekt befejezésének a határideje 2013. december 1. 
 
 
 



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

A pályázat a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiával összhangban került kiírásra. A 
pályázat célcsoportja a szegregált telepeken élő halmozottan hátrányos helyzetű, 3-45 év 
közötti, alacsony iskolai végzettségű roma és nem roma családok. A pályázat konzorciumban 
került benyújtásra, konzorciumvezető az önkormányzat. Konzorciumi partnerek a Türr István 
Képző és Kutató Intézet, a Belső Tűz Egyesület, a Szent Kinga Caritas Alapítvány, a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A pályázat 
önrész nélküli, 100 %-ban támogatott, a támogatás összege 45 és 150 millió forint között 
került meghatározásra. A projektet az irányító hatóság 150 millió forint támogatásban 
részesítette, mely a konzorciumi partnerek között az alábbiak szerint oszlik meg:  
 
 
Komló Város Önkormányzata 37.491.100,-Ft 
Türr István Képző és Kutató Intézet 50.839.546,-Ft 
Belső Tűz Egyesület 17.613.520,-Ft 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 18.732.980,-Ft 

Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 11.701.734,-Ft 
 
A Támogatási Szerződés 2013. február 1. napjával aláírásra került. A projekt keretében 7 fő 6 
órás esetmenedzser, 2 fő 8 órás közösségi programszervező, 1 fő 6 órás szakmai vezető, 1 fő 
8 órás projektmenedzser, 1 fő 4 órás pénzügyi vezető, 1 fő 8 órás asszisztens kerül 
foglalkoztatásra. A projekthez kapcsolódó tevékenységek beszerzési eljárása lefolytatásra 
került, melynek eredményeképpen a kivitelezést a Kalafarm Kft., a műszaki ellenőr 
tevékenységet az Amarc Kft, a könyvvizsgálatot Musitz Kft., a nyilvánosságot a 
HegyhátMédia Kft., a pénzügyi könyvelést Tax Talea Kft., a jogi tanácsadást dr. Németh 
Gábor ügyvéd nyerte el.  
 
 

4) Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése 
 

A pályázaton önkormányzatunk 2012. májusában 3.740.742,-Ft támogatást nyert el. A bruttó 
5.000.000,-Ft összértékű beruházás kivitelezési munkái folyamatban vannak. Első ütemben 
elkészült a terület egy részének tereprendezése, játékok, asztalok, padok és hulladékgyűjtők 
elhelyezése, valamint a meglévő színpad előtti térburkolat. Az ezzel kapcsolatos kifizetési 
kérelem december hónapban került benyújtásra, elbírálása folyamatban van. A többi 
projektelem (színpad lefedés, vizesblokk, járdák, kerítés, parkosítás) megvalósítására a nyár 
elejéig kerül sor, hogy a júniusi programok megfelelő feltételeket között lebonyolíthatók 
legyenek. 
 

5) TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0314 Óvodafejlesztés pályázat 
 

Komló Város Önkormányzata az összes fenntartásában lévő óvoda fejlesztésére pályázatot 
nyújtott be (12 óvodai tagintézmény, melyből 7 Komló Város Önkormányzat fenntartásában 
működik, további 5 feladat-ellátási hely a Kökönyösi Közoktatási Fenntartó Társulás 
fenntartásában működik). A projektben támogatható tevékenységek köre I. Intézmények 
szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés, II. Képzések, továbbképzések, 
tréningek, III. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató 
szolgáltatások/ tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása, IV. Építés és 
eszközök beszerzése. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek esetében az építés és 
eszközbeszerzés a projekt költségvetésének maximum 30 %-a lehet, melyből tornaszoba 



kerülhet kialakításra, óvodaudvar fejlesztése történhet, illetve bútorok és egyéb berendezési 
tárgyak, eszközök kerülhetnek beszerzésre. Az építés tekintetében csak olyan mértékű 
fejlesztés támogatható, amely nem építési engedély köteles. A pályázaton elnyerhető 
maximális összeg 100 M Ft 100 %-os támogatás mellett. A pályázat szakmailag megfelelt, 
azonban forráshiány miatt nem részesült támogatásban, így a pályázat tartaléklistára került. 
Amennyiben forrásátcsoportosításra kerül sor a pályázat a tartaléklistáról támogatható.  
 

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

 
A projekt 2011. május 23-án került benyújtásra. 2011. november 9-én megtörtént a pályázat 
hiánypótlása. 2012. március 10-én a tisztázó kérdés megválaszolása történt. 2012. április 25-
én a Közreműködő Szervezet értesített arról, hogy a pályázat értékelése megtörtént. A 
pályázatot a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben rögzített projekt kiválasztási eljárásrendnek 
megfelelően a Közreműködő Szervezet döntésre terjesztette fel. A projekt keretében a Komlói 
Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a környezetvédelmet népszerűsítő rendezvények 
kerülnek megrendezésre. A pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítőt, valamint a 
támogatási szerződés tervezetét megkaptuk, melynek értelmében a Polgármesteri Hivatal a 
pályázati 21 M Ft-os igényhez képest csökkentett, 11.118.658,-Ft bruttó támogatásban 
részesült (még 25 %-os ÁFÁ-val számolva). A pályázatíró átnézve a csökkentett költségvetés 
módosítására a Közreműködő Szervezet által tett javaslatot, észrevette, hogy az egyik 
költségtétel tekintetében, mely bruttó 5 M Ft összegben került tervezésre a támogató levél 
5.625.000,-Ft csökkentést ír elő, így a fentiekre tekintettel 2012. szeptember 17-én kifogással 
éltünk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi Főosztályára. A Közreműködő Szervezet a 
fellebbezés elbírálására számára rendelkezésére álló határidőt 30 nappal meghosszabbította. 
 
 

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

 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a benyújtott pályázatával a 156.314.929,-Ft összértékű beruházás 
megvalósításához 78.157.464,-Ft támogatást nyert el. A támogatási szerződés 2013. január 
29. napján került aláírásra. A projekt keretében az ipari park területén megvalósulnak a Tröszt 
utca II. üteme útépítési és közvilágítási hálózatbővítési munkái, az Altáró út egy szakaszának 
felújítási, az Altáró utca és Patak utca közötti szakaszon új út építési munkái, valamint az 
Altáró út egy szakaszának és az új út közvilágítási hálózatának kiépítése. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után a munkák a nyár elején elkezdődhetnek.  
 

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

 
A horvátországi Belisce és Beremend településekkel múlt év tavaszán közösen benyújtott 
pályázat keretében Komló Városa egy bányászati eszközök és emlékhely bemutatására 
szolgáló szabadtéri múzeum létesítésére, továbbá a Könyvtár épületében elektronikus 
információs pult és projektre vonatkozó honlap kialakítására kíván támogatást elnyerni. A 
Komlót érintő közel 19 M Ft-os fejlesztéshez a testület korábban 1 M Ft önerőt szavazott 
meg. A pályázat elbírálása folyamatban van.  
 
 
 
 



9) TÁMOP-2.4.5-12/3 A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések 
támogatása 

 
A projekt keretében a munka és a magánélet összehangolását segítő tevékenységek, 
felhasználóbarát települési környezetfejlesztése, helyi együttműködések kialakítása, illetve 
Komló Város esélyegyenlőségi programja kerülne megvalósításra 39,4 M Ft összköltséggel, 
mely pályázat 2012. július 12-én befogadásra került, megtörtént a pályázat hiánypótlása, 
jelenleg döntésre várunk.  
 
 

10) Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 (József Attila Városi Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény a pályázó) 

 
KB200 a Komloszaurusztól a Bányászatig Komlón pályázatot a József Attila Város Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény nyújtotta be a múzeum komplex interaktív tér kialakítására, illetve 
dino kalandpark és tanösvény kialakítására. A projekt 406.246.202,-Ft összköltséggel került 
összeállításra. A pályázat elutasításra került, mely döntés ellen kifogással élt a pályázó. Az 
elutasító döntés az Irányító hatóság azzal indokolta, hogy a hiánypótlást követően a projekt 
támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen nem álltak 
rendelkezésre, a pályázó nem csatolta a pénzügyi beszámolót. A kifogás e pont tekintetében 
arra irányult, hogy a pályázati eljárás során ezen dokumentum hiánypótolható, azonban a 
KSZ, sem a hiánypótlás, sem a tisztázó kérdés keretében nem kérte be ezen dokumentumot. 
Az elutasítás másik indoka, hogy a fenntartási időszakban a múzeum látogató száma stagnáló 
tendenciát mutat. A kifogás e pont tekintetében az volt, hogy a pályázati felhívás sehol nem 
követelt meg emelkedő látogatószámot a fenntartási időszakban, a pályázó pedig úgy 
gondolta, hogy a projekt fenntartási időszaka alatt saját forrásból biztosítandó 
marketingeszközei, illetve a Dél-dunántúli Régió idegenforgalmi adottságai által stagnáló 
látogatottsági számot tud biztosítani.  
 
 

11) TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatás fejlesztése érdekében 

 
A pályázat keretén belül a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem, továbbá a 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény szakalkalmazottainak 
továbbképzésére kerül sor. A projektet az Irányító hatóság 20.468.722,-Ft támogatásban 
részesített. Jelenleg a képzések közbeszerzésének előkészítése van folyamatban.  
 

12) DDOP-2.1.1/A.B-12 Kerékpárút fejlesztés (Turisztikai attrakciófejlesztés) 
 
Komló Város Önkormányzata 2012. október végén Kovácsszénája településsel 
konzorciumban pályázatot nyújtott be turisztikai célú kerékpárút építésének támogatására. A 
kiírás szerinti 100 %-os támogatási intenzitású, mintegy 250 M Ft összköltségű pályázatot, a 
pályázat kiírója elbírálta és december hónapban írásban tájékoztattak arról, hogy a pályázatot 
nem támogatják. A rendelkezésre álló határidőn belül kifogást nyújtottunk be, melyre 
vonatkozóan állásfoglalást eddig sem az NFÜ Jogi Osztályától, sem a Dél-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökségtől nem kaptunk. 
 

13) Közvilágítás korszerűsítés II. ütem 
 
A Képviselő-testület 2013. január 21-én tartott ülésén hagyta jóvá Komló Város közvilágítási 
rendszerének II. üteme korszerűsítési munkáit, melynek során a 201 M Ft-os összköltségű 



beruházáshoz 30 M Ft pályázati önerőt biztosított a 2013. évi költségvetés terhére. A 
pályázatot 2013. február 11-én benyújtottuk, elbírálása folyamatban van. 
 
 

14) Épületenergetika KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai korszerűsítés 
 
A Képviselő-testület a Komló, Ságvári u. 1. sz. alatti Szakiskola és a KBSK futófolyosó 
épülete energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázatokra vonatkozó előterjesztéseket 
2013. január 21-i ülésén tárgyalta. A 214 M Ft és 42,6 M Ft. összköltségű projektek 
megvalósítása érdekében az önkormányzat 32 MFt, valamint 6,4 MFt pályázati önerőt 
biztosított az ez évi költségvetés terhére. A pályázat 2013. február 13-án került beadásra.  
 
 

15) KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 

 
Ebben a pályázati konstrukcióban a KBSK tornaterem épületenergetikai korszerűsítése 
valósulhat meg, melyre vonatkozó pályázattal kapcsolatos előterjesztést a múlt hónapban 
tárgyalta a képviselő-testület. A tárgyi épület 65,3 M Ft-os összköltséggel korszerűsíthető, 
melyhez a Képviselő-testület 9,8 M Ft önerőt biztosított. A pályázat 2013. február 13-án 
beadásra került. 
 
 

16) Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai 
klaszterek létrehozása és fejlesztése (DDOP-2.1.3/A-12, DDOP-2.1.3/B-12, DDOP-
2.1.3/C-12) 

 
A pályázatot a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület nyújtotta be, melyet az Irányító 
Hatóság támogatásra érdemesnek ítélt, jelenleg a szerződéskötéshez szükséges 
dokumentumok összeállítása van folyamatban, a 49,9 M Ft összköltségű pályázat keretében a 
TDM szervezet kialakítása, illetve az idegenforgalmat támogató tevékenységek 
lebonyolítására kerül sor.  
 
 

17) TÁMOP-2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek 
 
A hivatal szervezet fejlesztésére vonatkozó pályázat 15,1 M Ft összegben került benyújtásra. 
A döntés megszületett, mely tényről az értesítést megkaptuk, azonban a tényleges döntést 
tartalmazó levél még nem érkezett meg.   
 
 

18) Korcsolyapálya kialakítása Komlón 
 
A 2012. november 29-i ülésén tárgyalta a testület a KBSK futófolyosó épületében tervezett 
kb. 100 m2-es korcsolyapálya kialakításával kapcsolatos előterjesztést. A teljes beruházási 
költségigény 5.556 e Ft volt, melyhez 556 e Ft pályázati önerőt biztosított önkormányzatunk. 
A benyújtott pályázattal kapcsolatban decemberben kaptunk értesítést, hogy a projektet 
támogatják, azonban a támogatás összege a várt 5 M Ft helyett csak 2,6 M Ft, így a 
beruházáshoz közel 3 M Ft önerőt kellene biztosítani, és a támogatási intenzitás még az 50 %-
ot sem érné el. Ez a korábban elfogadott költségvetési koncepció 20. pontjában foglaltaknak 
nem felel meg, ezért a tervezett fejlesztés egyenlőre nem valósulhat meg.  
 



 
 
Peres ügyek: 
 
Komló Város Önkormányzatát érintően jelenleg kettő peres eljárás van folyamatban, egy 
per alperesi pozíciójában az állam, mint jogutód az önkormányzat helyébe lépett: 
  
1. A Pannon Volán Zrt. felperesként szerződés megszűnésének és veszteségfinanszírozási 
kötelezettség megállapítása iránti keresetet nyújtott be, melynek pertárgy értéke – a jogi 
képviseletet ellátó dr. Németh Gábor László ügyvéd tájékoztatása szerint – 25 millió forint. 
A keresetnek helyt adó I. fokú ítélettel szemben fellebbezés benyújtására került sor, a Pécsi 
Ítélőtábla az első tárgyalást 2013. június 12. napjára tűzte. A per várhatóan 2013-ban 
jogerősen lezárul. 
  
2. Komló Város Önkormányzata a Pannon Volán Zrt-vel szemben 2012. évben 
kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárást, amely perré alakult. 
A Pannon Volán Zrt-vel szemben br. 1.458.333,- Ft értékben áll fenn követelésünk a 
személyszállítási szerződés 6.4.3 pontjában foglalt koncessziós díjfizetési kötelezettség 
elmulasztásából  eredően. 
A felek közös kérelmére az 1. pontban foglalt per jogerős lezárásig a Pécsi Városi Bíróság a 
pert felfüggesztette. 
  
3. A járó- és fekvőbeteg ellátással összefüggő és az önkormányzatot terhelő kártérítési perben 
a bíróság jogerősen megállapította az állam jogutódlását, egyúttal az önkormányzatot a perből 
elbocsátotta. Az  önkormányzattal szemben korábban megállapított valamennyi életjáradék és 
OEP ellátás megtérítésére vonatkozó kötelezettséget az állam 2012. május 1. napjától 
átvállalta. 
  
A Polgármesteri Hivatallal szemben jelenleg nincs peres ügy folyamatban. 
   
A GESZ-szel és az üzemeltetésében álló intézményekkel szemben jelenleg nem 
folyik költségvetési fedezetet igénylő peres vagy nem peres jogi eljárás. Az oktatási 
intézményekkel összefüggésben fennálló 1 db baleseti járadék-fizetési és 
társadalombiztosítási ellátás megtérítési kötelezettséget 2013. január 1. napjától a KIK, mint 
jogutód átvállalta. 
 
A Városgondnokságnál folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatót az előterjesztés 2. 
számú melléklete tartalmazza. 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 pályázatok, peres ügyek állásáról szóló tájékoztatót, 
- a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 
- a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót.  
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2013. február 14. 
         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. december 20-án 

megtartott üléséről. 
 

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

 
 

Napirendi pontok 
 

1.) Baranya megyei könyvtár ellátás 2013. január 01-től    
   Előadó:  Polics József Elnök 

      Varga Zsolt irodavezető 
    Meghívott:  dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka 

 
 

2.) Egységes Pedagógia Szakszolgálat beszámolója      
   Előadó:  Polics József Elnök 

      Varga Zsolt irodavezető 
    Meghívott:  Kovácsné Páll Hajnalka 

 
 

3.)  Kistérségi Iroda megszüntető okiratának jóváhagyása 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 
 
 

4.) Együttműködési Megállapodás módosítása 
Előadó: Polics József Elnök 
  Varga Zsolt irodavezető 

 
 
5.) Szociális Szolgáltató Központ térítési díjainak módosítása 

Előadó: Polics József Elnök 
  Kasziba Zsuzsanna intézményvezető 

 
 

6.) Egyebek 
 
 

 



Polics József: Köszöntöm a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén a megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a meghívott szervezetek képviselőit, a Társulás által 
fenntartott intézmények vezetőit, Kovácsné Páll Hajnalkát, az Egységes Pedagógia 
Szakszolgálat vezetőjét, Katona Anikót, a Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár igazgató-
helyettesét, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. 
 
Az ülést 11 óra 32 perckor megnyitom. 
 
Megállapította, hogy határozatképesek vagyunk. 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: Baranya Megyei könyvtár ellátás 2013. január 01-től 
Polics József: 2013. évtől a kistérségi társulások mozgókönyvtári tevékenységet finanszírozó 
támogatása megszűnik.  A költségvetési törvény-tervezethez benyújtott módosító javaslat 
szerint a települési önkormányzatok a könyvtári feladatokhoz 1140 Ft/fő lakossági 
támogatásban részesülhetnek. Ezen kívül a megyei könyvtárak is finanszírozást igényelhetnek 
a települési könyvtári szolgáltatásokhoz. Ehhez a települési önkormányzatnak és a megyei 
könyvtárnak megállapodást kell kötniük 2012. december 31. napjáig. A Csorba Győző 
Megyei – Városi Könyvtár vezetője azzal a kéréssel fordult a Társulás Tanácsához, hogy a 
korábban beszerzett dokumentumok kerüljenek át a Könyvtár tulajdonába. Az eddig 
kihelyezett dokumentumok továbbra is a helyi lakosság ellátását fogja szolgálni. Az 
előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, az elnököket kérdezem a 
véleményükről. 
Vargáné Szabó Gabriella: Elfogadjuk. 
Fülöpné Rákosa Ildikó: Elfogadjuk.. 
 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
50/2012. (XII. 20.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta könyvtárellátásról szóló előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz, a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében 
beszerzett dokumentumok a Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtárnak kerüljenek 
átadásra, azzal, hogy a dokumentumok továbbra is a helyi lakosság ellátását fogják 
szolgálni. 
 

2. A Társulás Tanácsa felkéri a települések polgármestereit, hogy a 2013. évi 
könyvtárellátásra vonatkozó szerződéseket kössék meg a Csorba Győző Megyei – 
Városi Könyvtárral 2012. december 31. napjáig. 



 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József Elnök 

   
 
Komló, 2012. december 20. 
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
2. napirendi pont: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója 
Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2008. évben kötött 
megállapodást az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal a szakszolgálati feladatok ellátására. 
A megállapodás tartalmazza, hogy az intézmény vezetője köteles a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzat Társulás Tanácsa ülésén az intézmény szakmai tevékenységéről és 
az átadott pénzeszköz felhasználásáról beszámolni.  
Kérdezem Kovácsné Páll Hajnalkát, hogy van-e kiegészítenivalója. 
Kovácsné Pál Hajnalka: Szeretném megköszönni a munkájukat. A következő évben a 
Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ tagjaként, más formában, de a feladatokat 
továbbra is vállaljuk. Hosszúheténynek külön köszönetet szeretnék mondani a 
Polgármesternek és az iskola igazgatójának egyaránt, nagyon jó szakmai együttműködést 
alakítottunk ki az elmúlt évben.  
Polics József: Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, az 
elnököket kérdezem a véleményükről. 
Vargáné Szabó Gabriella: Elfogadjuk. 
Fülöpné Rákosa Ildikó: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
51/2012. (XII. 20.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
beszámolóját és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat beszámolóját megismerte és elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József Elnök 

   
 
Komló, 2012. december 20. 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
 
3. napirendi pont: Kistérségi Iroda megszüntető okiratának jóváhagyása. 



Polics József: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 47/2012. 
(XI. 29.) sz. Tct. határozatában döntött arról, hogy Kistérségi Irodáját 2012. december 31. 
hatállyal megszünteti. A megszüntető okirat az előterjesztés mellékletét képezi. Az 
előterjesztést a Humánszolgáltató Bizottság tárgyalta, az elnököt kérdezem a véleményükről. 
Vargáné Szabó Gabriella: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
52/2012. (XII. 20.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében a Humánszolgáltató Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a Kistérségi Iroda megszüntető okiratának jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

3. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi 
Irodája megszüntető okiratát jóváhagyja 2012. december 31. napjával. 
 

4. A Társulás Tanácsa utasítja a munkaszervezet vezetőt, hogy a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Zsolt munkaszervezet vezető 

   
 
Komló, 2012. december 20. 
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
4. napirendi pont: Együttműködési megállapodás módosítása. 
Polics József: Az átszervezések és a közoktatási intézmények fenntartásának állami kézbe 
adása miatt szükséges módosítani az Együttműködési Megállapodást. Az előterjesztést a 
Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a Területfejlesztési Bizottság tárgyalta, az elnököket 
kérdezem a véleményükről. 
Vargáné Szabó Gabriella: Elfogadjuk. 
Fülöpné Rákosa Ildikó: Elfogadjuk. 
dr. Csörnyei László: Elfogadjuk. 
 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
53/2012. (XII. 20.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi és a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodása módosítását megvitatta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
I. A Társulás Tanácsa hozzájárul az Együttműködési Megállapodás módosításához a 
következők szerint: 



 
1.) I. fejezet Általános rendelkezés  
3.pont az 1 elnökhelyettes és a munkaszervezet vezető rész törlésre kerül 
 
 
2.) II. fejezet A társulás célja és feladata 
Az alábbi feladatok törlésre kerülnek: 

 
- nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai 

nevelés-oktatás, 
- gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, 

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

testnevelés, iskolapszichológus) 
- pályaválasztási tanácsadás, 
- települési hulladékok kezelése, 
- ápoló-gondozó otthoni és intézményi ellátás 
 

3.) III/B. fejezet Ágazati feladatok 
− Közoktatási feladatok rész törlésre kerül 
− Hulladékgazdálkodási feladatok rész 

törlésre kerül 
− Az ellenőrzési feladatoknál a Társulás és a 

Társulás belső ellenőrzési egysége helyébe a „Komló Város Önkormányzat 
belső ellenőrzési egysége lép” 

− Munka és tűzvédelmi feladatoknál az 
1.pont az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: „A Társulás Kistérségi 
Irodájának jogutódjaként Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
látja el” 

− Informatikai feladatoknál az 1.pont az 
alábbiak szerint kerül kiegészítésre „A Társulás Kistérségi Irodájának 
jogutódjaként Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” 

 
4.) IV. fejezet A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 

 
A tagsági jogviszony keletkezése című részben a 4. pont az alábbiak szerint módosításra 
kerül: A Tárulás tagjainak nyilvántartását Komló Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala vezeti. 
 
 
5.) V. fejezet A TÁRSULÁS SZERVEI című részből a Társulás Munkaszervezete törlésre 
kerül 
 
6.) VII. fejezet A TÁRSULÁS ELNÖKSÉGE című részből az 5.pont törlésre kerül 
 
7.) VIII. fejezet A TÁRSULÁS ELNÖKE 
 
2.pont törlésre kerül 
3.pont A Társulás Elnökének feladata: 

- közvetlenül felügyeli a munkaszervezet munkáját, törlésre kerül 



- elkészítteti a társulás és a munkaszervezet működéséhez szükséges 
szabályzatokat. A munkaszervezet szó törlésre kerül 

 
 
8.) XII. fejezet A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE  
A cím az alábbiak szerint módosításra került:  
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 
1. Az első mondat az alábbiak szerint kerül átfogalmazásra: A Társulás az együttműködési 
megállapodásban vállalt tevékenységek, feladatok megszervezését és végrehajtását Komló 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Komló Város Önkormányzata látja el.  
A második mondat törlésre kerül.  
A Társulás Tanácsára vonatkozó felsorolás törlésre kerül 
2.- 4. pontok törlésre kerülnek 
5. A feladatellátás tükrében módosításra kerül 
A fejezet utolsó két bekezdés törlésre kerül. 
 
9.) XIII. fejezet A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 
 
2.-3. pont összevonásra kerül 
6.pontban a Társulás Munkaszervezete Vezetője helyébe Társulás Elnöke lép 
11. pont második mondata törlésre kerül 
 
A Függelékből a következők törlésre kerülnek: 
Közoktatás az óvodai ellátás kivételével 
Hulladékgazdálkodás 
 
 
II. A Társulás Tanácsa felkéri a települési önkormányzatok polgármestereit, hogy a soron 
következő képviselő-testületi ülésen az Együttműködési Megállapodás módosítását hagyassák 
jóvá és az erről szóló határozati kivonatot küldjék meg. 

 
 

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

   
 
Komló, 2012. december 20. 
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
5. napirendi pont: Szociális Szolgáltató Központ térítési díjainak módosítása. 
Polics József: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a Szociális Szolgáltató 
Központ székhelyén és telephelyein 2012. szeptember 11 – 13. és 24-25. napján lefolytatott 
komplex hatósági ellenőrzés során hozott végzés alapján fenntartónak gondoskodnia 
szükséges a térítési díjakról szóló helyi rendelet felülvizsgálatáról. Az intézményi térítési díjat 
konkrét összegben a készpénzfizetéskor alkalmazott kerekítés szabályai szerint, kerekítve, 
forintban kell megállapítani.  



Varga Zsolt: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a 
szociális étkeztetés kiszállítása című résznél nem 275.- ft/fő/óra a díj, hanem az ÁFÁ-val 
növelve 350.-ft/fő/óra.  
Polics József: Az előterjesztést a Humánszolgáltató és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, az 
elnököket kérdezem a véleményükről. 
Vargáné Szabó Gabriella: Elfogadjuk. 
Fülöpné Rákosa Ildikó: Elfogadjuk. 
 
Szavazás: A Társulás  Tanácsa  az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, az alábbi 
határozatot hozza: 
 
54/2012. (XII. 20.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – a Pénzügyi és Humánszolgáltató Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével megtárgyalta az Elnök előterjesztését és 2013. január 01-től a Szociális 
Szolgáltató Központ önállóan működő intézményben az intézményi és személyi térítési 
díjakat az alábbiak szerint határozatban állapítja meg: 
 

A 2013. január 1-jétől érvényes intézményi térítési díjak 
 
 
Szociális ellátás       Intézményi térítési díj 27 % 

áfával együtt 
_______________________________________________________________________ 
1. Szociális étkeztetés      565.- Ft/fő/nap 
 
Szociális étkeztetés kiszállítással, megemelkedik a díj a kiszállítással: 
- kiszállítás díja:                                                                                          350.-Ft/fő/óra 
 
Az „ingyen konyhán” történő étkeztetést térítésmentesen lehet igénybe venni.  
 
Az 1 ellátottra jutó költség  665.- Ft/fő/nap 
 
 
2. Nappali ellátásnál                                                                                  480.-Ft/fő/nap 
 
  a) az 1 ellátottra jutó  költség:  1200.- Ft/fő/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  240.- Ft/fő/nap 
 
Az 1 ellátottra jutó havi intézményi térítési díj:                                      7.200.- Ft/fő/hó 
Az 1 ellátottra jutó költség:              2 010.- Ft/fő/nap 
 
 
 
4. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó gond. díj: 20.- Ft/fő/óra 
 
Az 1 ellátottra jutó költség:  1 270.- Ft/fő/óra 
 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   210,- Ft/készülék/nap 
 



 Az 1 napra jutó költség: 280,-Ft/készülék/nap 
 
 
A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
Az intézményi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
 

A 2013. január 1-jétől érvényes személyi térítési díjak 
 

1. Szociális étkeztetés 
 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 
nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj minimum                                                     110 %-át 125,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 111% - 150% között 150,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 151% - 250% között 230,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 251% - 350% között 320,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 351% - 450% között 405,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 451% - 550% között 495,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 550% felett van 565,- Ft/nap 
 
Az étkezés kiszállítási díja: a kiszállításra fordított idő és a szállítási díj szorzata. 
 
 
2. Nappali ellátás 
 
Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén (csak tartózkodók), amennyiben az ellátott 
havi jövedelme 
nem haladja meg a 65.000,- Ft-ot 20,- Ft/nap 
65.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                        50,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 110.000,- Ft jövedelem között 150,- Ft/nap 
110.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                               180,- Ft/nap 
150.001,- Ft jövedelem felett                                                                          250,- Ft/nap 
 
3. Hajléktalanok ellátása 
 
Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén, amennyiben  
az ellátott havi jövedelme nem 
haladja meg a 40.000,- Ft-ot 

120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 

40.001,- Ft – 60.000,- Ft 
jövedelemig                                

200,- Ft/nap 6.000,- Ft/hó 

60.001,- Ft jövedelem felett 240,- Ft/nap 7.200,- Ft/hó 
 
(Az igénybevétel első 30 napjára nem kell térítési díjat fizetni.) 
 
4. Házi segítségnyújtás 
 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén:                                          20,- Ft/fő/óra 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 



 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén:                                           
 
Az öregségi nyugdíjminimum 300% -át meg nem haladó jövedelemig a szolgáltatás 20 
Ft/kész/nap térítési díj ellenében vehető igénybe. 
Az öregségi nyugdíjminimum 300% -át meghaladó jövedelem esetén az személyi térítési díj az 
igénybevevő havi jövedelmének 2%-a. 
 
A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról 4. §(3) szerint – a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti:  
 „ Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személyeket, 
valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.” 
 „ Az ellátást igénybe vevőt az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó havi 
önköltség összegéről is tájékoztatni kell.” 
 
Határidő: 2012. december 20. 
Felelős: Polics József elnök, 
              a települések jegyzői, 
              Kasziba Zsuzsanna Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
   
 
Komló, 2012. december 20. 
 
 

Polics József s.k. 
Elnök 

 
 
Polics József: Egyebekben van-e valakinek hozzászólása? 
Bék János: A szászvári hulladéklerakóról semmilyen információ nem érkezett. Egy 
információ van, hogy a konzorcium behajtással fenyeget, nem létező költségeket kér. Négy 
önkormányzatot érint, de egy önkormányzaton be akarja hajtani. A jegyző asszony már 
számos levelet írt. Valami tagdíjat emlegetnek, de nekünk nincs tagdíjunk, az éveset az 
fizetjük.  
A másik dolog, hogy neked szeretnék köszönetet mondani, amennyi munkát belefektettél pl.: 
az ÖNHIKI-nél. A másik az adósság-rendezés pozitív részében, még egyszer köszönjük.   
Polics József: Nagyon szívesen. Van-e valakinek még egyebekben hozzászólása?  
Vargáné Szabó Gabriella: Én is csak köszönetet szeretnék mondani a pénzügyi segítségért. 
Kasziba Zsuzsanna: Arról szeretném tájékoztatni Szászvár, Egyházaskozár és Komló 
polgármesterét, hogy az Idősek klubjai megkapták a működési engedély határozott idejű 
módosítását, 2014. december 31-ig. Ma kell átvenni a Kormányhivatalban ezt a végzést, és 
kérnék egy meghatalmazást, hogy a Társulás iratait is átvegyem. Januárra kérnék egy 
megbeszélést a polgármester úrral a komlói részt illetően.  
Polics József: Van-e még hozzászólás?  
Kárpáti Jenő: Minden dolgozónak köszönjük az együttműködést. Mindenkinek Áldott 
Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk.  
Varga Zsolt: Tájékoztatni szeretném a Társulás Tanácsát, hogy a közbeszerzések a Pénzügyi 
Bizottság hatáskörébe tartoznak. A Bizottság mai ülésén hozott döntése értelmében 



közétkeztetés körében lefolytatott eljárást az egyetlen pályázó, a Tánczos és Praxis Bt. nyerte 
meg. Most az a feladatunk, hogy ezt feladjuk a Közbeszerzések Tanácsának és január első 
napjaiban lehet szerződést kötni erre vonatkozóan.  
Polics József: Ha nincs más hozzászólás akkor köszönöm a Tanács egész éves munkáját.  
 
Az ülést 11 óra  43 perckor bezárom. 

 
 
k.m.f. 
 

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



2. számú melléklet 

 



 



 



 



 



Beszámoló a polgármester (december 14 - február 21)  
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
 

- Az év végén több intézménynél, egyesületnél évzáró rendezvényen  
vettem részt. 

- A 30 éves Honismereti és Városszépítő Egyesület közgyűlésén 
köszöntöttem a tagságot és megköszöntem az eddigi munkájukat.  

- Többször tárgyaltam külföldi (angol, német) befektetőkkel energetikai  
beruházások Komlóra telepítéséről kapcsolatban. 

- Ipari területek bővítése ügyében egyeztettem magán tulajdonosokkal  
illetve a Nemzeti Vagyonkezelő képviselőjével.  

- Többször egyeztettem a cégvezetőkkel aktuális gazdasági kérdésekről.  
- Megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásához anyagokat, 

célkitűzéseket fogalmaztunk meg. 
- Egyeztetést folytattam Kasó Attila bányászatért felelős miniszterelnöki 

biztossal. 
- A XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál 

szervezőbizottságával tárgyaltunk a rendezvény megtartásával 
kapcsolatos  
kérdésekről. 

- A városban több helyen lakossági fórumon vettem részt.  
- A 2013. évi közfoglalkoztatás ügyében egyeztettem a minisztérium  

képviselőivel. 
- A Komló Víz Kft. tulajdonosi szerkezetének tisztítása ügyében tárgyaltam 

az Aquinvest Kft. és a Pécsi Vízmű Kft. ügyvezetőivel.  
- Szépkoruakat (90 éveseket) köszöntöttem.  
- Komplex Kft. képviselőivel egyeztettem faipari befektetés ügyében.  
- Befektetőkkel tárgyaltam brikett gyártó üzem létesítéséről. 
- A Solar Energy Systems Kft. ügyvezetőjével egyeztettem a befejezési  

határidő módosításáról és a várható tényleges befejezésről.  
- Középfokú intézményeink szalagavató ünnepségein vettem részt. 
- Társasházi közös képviselőkkel találkoztam és aktuális üzemeltetési 

kérdéseket tárgyaltunk meg. 
- Levezettem a rendkívüli képviselői-testületi ülést. 
- Az önkormányzati adóság átvállalás ügyében egyeztettünk a 

Belügyminisztérium képviselőivel.  
- Az önkormányzatok finanszírozása ügyében egyeztettem Tállai András és  

dr. Naszvadi György Államtitkár Urakkal. 
- Foglalkoztatás politikai kérdésekről tárgyaltam Czomba Sándor  

Államtitkárral. 
- Az Energia hivatallal és a Minisztérium képviselőivel tárgyaltam a  

Komlói Fűtőerőmű Kft. támogatása ügyében.  



- A Magyar Kultúra Napja alkalmából városi, önkormányzati kitűntetést 
adtam át. 

- A megyei területfejlesztési koncepció városi ismertetésén vettem részt.  
- A KIK-kel, a Járási Hivatallal és az Egyházzal egyeztettem az átadott 

intézmények működtetéséről.  
- Sikondai fejlesztési lehetőségeket tárgyaltunk befektetői körrel.  
- A PannonVolán új és régi vezetőjével egyeztettem. 
- A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényen vettem részt 

a Gépipari szakképzés aktuális kérdései Komlón és a térségben címmel. 
- Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségén munkamegbeszélésen 

vettem részt.  
- A Magyar Turizmus Zrt. marketing igazgatójával és a komlói turisztikai 

szolgáltatók vezetőivel egyeztettünk turisztikai kérdésekről. 
- Járadékos Bányászok Szakszervezete Komlói elnökével többször 

egyeztettem. 
 
 
 
Komló, 2013. február 18. 
 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester sk. 

 



Beszámoló az alpolgármester (december 14 - február 21) két képviselő-testületi ülés 
között végzett munkájáról 

 
 

- Az év végén több intézménynél, egyesületnél évzáró rendezvényen vettem részt. 

- Civil vezetők fórumán vettem részt. 

- Többször tárgyaltam külföldi (angol, német) befektetőkkel energetikai beruházások 

Komlóra telepítéséről kapcsolatban. 

- Többször egyeztettem a cégvezetőkkel aktuális gazdasági kérdésekről.  

- Megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásához anyagokat, célkitűzéseket 

fogalmaztunk meg. 

- A XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál szervezőbizottságával 

tárgyaltunk a rendezvény megtartásával kapcsolatos kérdésekről. 

- A városban több helyen lakossági fórumon vettem részt.  

- Befektetőkkel tárgyaltam brikett gyártó üzem létesítéséről. 

- Részt vettem több rendkívüli képviselői-testületi ülésen. 

- A Magyar Kultúra Napja alkalmából városi, önkormányzati kitűntetést adtam át. 

- Sikondai fejlesztési lehetőségeket tárgyaltunk befektetői körrel.  

- Több vezetői ülésen vettem részt a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban. 

- Sportvezetőkkel egyeztettünk az aktuális sport kérdésekről. 

- Többször tárgyaltunk TDM pályázattal kapcsolatban. 

- Az Iparkamara turisztikai kerekasztal beszélgetésén vettem részt. 

- Képviselői munkám során területbejárásokon vettem részt. 

- Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás operatív tanács ülésen vettem részt Szekszárdon. 

- Workshop-on vettem részt az „Esély a kibontakozásra” TÁMOP 53.6/11-1-2012-0005 

pályázat kapcsán. 

- A Magyar Turizmus Zrt. marketing igazgatójával és a komlói turisztikai szolgáltatók 

vezetőivel egyeztettünk turisztikai kérdésekről. 

- Az első Jószerencsét aréna sporteseményt nyitottam meg. 

 
Komló, 2013. február 18. 
 
 
 
 

Kupás Tamás Levente 
           alpolgármester 
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