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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) 
pontja alapján a helyi önkormányzatok társulásai évente egy alkalommal beszámolnak a 
képviselő-testületnek.  
 
A fenti rendelkezésre tekintettel a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
adminisztratív feladatainak ellátásával megbízott Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
elkészítette a társulás 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet az 1. sz. melléklet 
tartalmaz. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. 
április 24-ei ülésén tárgyalja a beszámolót. 
 
A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola 7300 Komló, Alkotmány utca 2. szám alatti 
intézmény fenntartásáról 7 települési önkormányzat gondoskodott a beszámolási időszakban.  
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás a társulási megállapodás IX. fejezet 1. 
pontjában foglaltaknak megfelelően köteles beszámolni a képviselő-testületnek a társulás 
tevékenységéről, a társulási cél megvalósításáról. A köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény alapján a társulás által fenntartott intézmény 2012. december 31. 
napjával átszervezésre került. 2013. január 1. napjától a társulás csak az óvodai feladat-ellátást 
ellátó Komló és Térsége Óvodái intézményt tartja fent.  
 
Az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás beszámolóját.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. Az 
előterjesztést az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság megtárgyalta, az elnök szóban 
terjeszti elő a bizottság véleményét. 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati 
társulások 2011. évi tevékenységéről szól beszámolókat, és az alábbi határozatot hozza. 
 

1.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 1. sz. 
melléklet szerinti, 2012. évi beszámolóját megismerte és elfogadta. 

2.) A Képviselő-testület a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2. sz. 
melléklet szerinti, 2012. évi beszámolóját megismerte és elfogadja. 

 
K o m l ó, 2013. április 3. 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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 Polics József 
      elnök 



 
A Társulást az alapító önkormányzatok határozatlan időre hozták létre, 1999. december 1. 

napján, Területfejlesztési Társulásként. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás 2004. június 18-án alakult meg a Területfejlesztési Társulás jogutódjaként, majd 

2005. január 1. napja óta többcélú társulásként működik. Feladatai ellátására 2012. december 

31-ig önálló kistérségi irodát működtetett.  

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás kötelezően vállalt három feladata: 

1.) a közoktatás, (óvodai, általános iskolai és szakszolgálati feladatok) 

2.) a szociális alapellátás – ezen belül a szociális alapszolgáltatás, családsegítő és 

gyermekjóléti feladatok,  

3.) hétvégi orvosi ügyelet megszervezése, (később a belső ellenőrzési feladatok 

megszervezése vált a harmadik kötelezően vállalt feladattá az orvosi ügyelet helyett). 

 

További felvállalt feladat a belső ellenőrzés, a mozgókönyvtári szolgálat, 

hulladékgazdálkodás, foglalkoztatás, munka- és tűzvédelem, informatika, sport és ifjúsági 

feladatok, közművelődési tevékenység, a közkincs kerekasztal működtetése.  

 

A Komlói Kistérség 19 települési önkormányzat részvételével végzi feladatát, a közszolgálati 

feladatok hatékony és gazdaságosabb megszervezésével. A Komlói Kistérség lakosságszáma 

is folyamatosan csökken, így a közös feladat-ellátás megszervezése még nagyobb felelősséget 

ró a Társulásra, a lakosság népességmegtartó és intézményi létszám megtartó feladata 

ellátásával. A csökkenő lakosságszám, a szolgáltatásra vonatkozó igények megnövekedése, a 

gyakori jogszabályváltozás – amely az önkormányzatok feladat-ellátását érinti – a csökkenő 

normatív támogatás, arra ösztönzi a kistérségi önkormányzati társulásokat, hogy közösen, a 

kistérség keretében szervezzék a közszolgálati feladataikat. 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás is ezen problémák megoldására 

törekszik, az egyre bővülő feladatvállalással igyekszik az önkormányzati terheket 

csökkenteni, a kiegészítő normatív támogatás igénybevételével gazdaságosabban működtetni. 

 

A Kistérségi Társulás alapadatai, a Társulásban részt vevő önkormányzatok megnevezése és 

lakosságszáma az alábbi táblázatban kerül szemléltetésre. A demográfiai adatok is 

alátámasztják, hogy a kistérség lakosságszáma is jelentősen csökkent a bemutatásra kerülő 



időszakban. A kistérségi lakosságszám alakulása, valamint a korábbi évek adatai összevetése 

az évenkénti lakosságszám csökkenése ütemét szemlélteti, amely csökkenés nemcsak a 

komlói kistérség jellemzője. 

A KISTÉRSÉG LAKOSSÁG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
Év 2005 2006 2007 2008. 2009 2010 2011 2012 

Lakosok  
száma 

42.231 41.897 41.585 41.312 41.028 40.676 40.373 40.031 

 
A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

LAKOSSÁG SZÁMA TELEPÜLÉSENKÉNT 
 

Sorszám Település neve 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Komló Város 

 
27.528 27.355 27.165 26.970 26.741 26.453 26.235 26.019 

2. Mánfa 
  

892 883 874 850 849 848 857 850 

3. Kárász 
  

369 372 375 365 371 356 355 351 

4.  Szalatnak 
  

422 412 401 387 375 375 371 359 

5.  Vékény 
 

158 164 166 161 154 151 149 146 

6. Szászvár 
 

2682 2624 2583 2573 2557 2539 2517 2483 

7. Hegyhátmaróc 
 

216 208 209 193 192 176 173 172 

8. Egyházaskozár 
 

871 877 852 843 831 831 835 828 

9. Szárász 
 

64 62 55 57 57 51 51 48 

10. Tófű 
 

138 137 138 144 143 144 145 144 

11. Máza 
 

1350 1337 1322 1308 1309 1303 1287 1282 

12. Köblény 
 

296 293 288 274 264 255 247 246 

13. Bodolyabér 
 

303 290 285 270 273 276 258 256 

14. Hosszúhetény 
 

3346 3328 3332 3398 3399 3417 3407 3402 

15. Liget 
 

445 435 441 446 446 437 430 429 

16. Magyaregregy 
 

853 868 833 799 790 788 791 781 

17. Magyarhertelend 
 

694 672 679 705 697 692 688 671 

18. Magyarszék 
 

1123 1108 1118 1114 1130 1136 1135 1126 

19. Mecsekpölöske 
 

481 472 469 455 450 448 442 438 

  
Összesen 

 
42.231 

 
41.894 

 
41.585 

 
41.312 

 
41028 

 
40.676 

 
40.373 

 
40.031 

 



A lakosságszám bemutatása táblázatban felsorolásra került a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 19 települése, a gesztor önkormányzat Komló Város Önkormányzat. 

A három kötelezően vállalt feladat közül a közoktatás kistérségi megszervezése részesül 

legnagyobb támogatásban a költségvetésből. Az adott évi költségvetés kiegészítő normatív 

támogatása – a 8. sz. melléklet kistérségi kiegészítő normatíva – fejezetben biztosít a 

kistérségi feladatok megszervezéséhez ösztönző támogatást. 

 

KÖZOKTATÁSI FELADATOK 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megalakulását követően jelentős 

átszervezések történtek a komlói kistérségben. A 2006. évben a Nagyhajmási Óvoda 

tagóvodája lett az Egyházaskozár-Bikal Intézményfenntartó Társulásnak. A ligeti iskola 

bezárásra került, a 2006/2007. tanévtől a Magyarszéki Intézményfenntartó Társulás keretében 

látta el a köteles feladatát. A Mázai ÁMK megszüntetésre került a 2006/2007. nevelési év 

végén - korábban önállóan fenntartott intézményként működött. A Szászvári Kiss György 

ÁMK keretében biztosítja az általános iskolai feladatot, a mázai óvoda telephelyként történő 

megtartásával. Mánfai Önkormányzat által fenntartott óvoda a 2007/2008. nevelési évben 

bezárt. A Mánfai Önkormányzat és Komló Város Önkormányzata kiegészítette a közoktatási 

feladat-ellátási megállapodását, az óvodai és az iskolai feladatokat is Komló Város 

intézményeiben teljesítette a település. A 2007/2008. nevelési évtől kezdődően a 

Magyarhertelendi és a Ligeti Óvoda tagintézményeként, a magyarszéki intézményfenntartó 

társuláshoz csatlakoztak. A Magyaregregyi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése 

értelmében – 6/2008. (II.14) sz. határozattal a Magyaregregyi Óvoda bezárásra került, a 

szászvári közoktatási intézmény biztosítja az óvodai és általános iskolai szolgáltatást a 

következő nevelési évtől. A 62/2008. (VII. 3.) sz. határozattal a bikali óvoda kivált, önálló 

intézményként működik tovább. Komló Város Önkormányzat a 96/2008. (VI. 25.) sz. 

határozatában döntött a közoktatási intézmények összevonásáról. A komlói iskolák közül a 

Gagarin Általános Iskola működött intézményfenntartó társulási formában, Komló, Mánfa és 

Mecsekpölöske községek fenntartásával - az óvodai és az általános iskolai feladatok 

tekintetében. 

 

A következő évtől is – 2009/2010. tanévtől - jelentős átszervezések formálták át a kistérségi 

közoktatási hálózatot.  Az Egyházaskozár-Bikal intézményfenntartó társulás a Sásdi Kistérség 

Mágocsi székhelyű intézményhez csatlakozott. A Komlói Kistérségben két mikro-körzet 

központi – társulási formában fenntartott intézmény került kialakításra, illetve működik 



tovább. Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő iskolák is strukturális átszervezésen 

estek át. 

1.) Kiss György ÁMK Szászvár – általános iskola és óvoda, mázai – óvodai telephellyel. 

2.) Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 7300 Komló, Alkotmány 

u. 2. székhellyel. Az intézmény a Magyarszéki Általános Iskola, a Magyarszéki Óvoda, Ligeti 

Óvoda, Magyarhertelendi Óvoda telephelyek bevonásával került kialakításra, a Gagarin 

Általános Iskola, Körtvélyesi Óvoda, Sallai utcai Óvoda komlói telephelyű intézmények 

átszervezésével. A Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott középfokú intézmény lett 

a székhelye a Kökönyösi Oktatási Központnak. A Kökönyösi Oktatási Központ telephelye az 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, kistérségi feladatot biztosító egysége is. Az alapfokú 

művészetoktatás is az intézmény részét képezi. Az intézmény ilyen formában történő 

megszervezése a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú pályázat „Kökönyösi 

Oktatási Központ” kialakítása vállalása eredményeként történt. A megalakulás dátuma 2009. 

július 1. napja. 

 

Önállóan fenntartott intézmény Komló Városában három közoktatási intézmény: Komló 

Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola, Komló Város Önkormányzat 

Szilvási Általános Iskola és a Komló Városi Óvoda.  A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 

Általános Iskola 2012. szeptember 1. napjával a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került át. A 

Hosszúhetényi Önkormányzat a Nemes János ÁMK és Könyvtár, valamint a Hosszúhetényi 

Óvoda közoktatási intézményeket tartja fenn. Kiegészítő normatív támogatás nem igényelhető 

az önállóan fenntartott intézményekre. 

 

A 2006. évben hat intézményfenntartó társulás működött, öt önállóan fenntartott általános 

iskola és négy önállóan fenntartott óvoda. A 2009/2010. évben már két intézményfenntartó 

társulás és négy önállóan fenntartott iskola, óvoda látta el a közoktatási közszolgáltatást. Az 

átszervezésnek köszönhetően bővült a lehetőség a középfokú oktatással és alapfokú 

művészetoktatással. Az Egységes Pedagógia Szakszolgálat biztosítja a nevelési tanácsadás, 

logopédiai ellátás, iskolapszichológiai és a gyógytestnevelési szolgáltatásokat a kistérségben. 

A szakszolgálati feladatok ellátása a társulás magalakulása óta kötelezően vállalt feladat, 

melyet örömmel fogadott valamennyi település. 



Ezek az átszervezések is bizonyítják, hogy a települések az összefogás, a közös 

feladatszervezés előnyét felismerték, a kiegészítő normatíva igénylésével intézményük 

működtetését gazdaságosabban, hatékonyabban biztosították, intézményfenntartó társuláshoz 

csatlakozva. A feladat-ellátás közös megszervezésével, a tanulók iskolabusszal történő 

szállításával sem a gyermekek, sem a szülők jogai nem sérültek. A feladatok ilyen 

nagymértékű átszervezésének nemcsak a nehéz gazdasági helyzet, hanem a nagymértékben 

csökkenő gyermeklétszám is oka volt. 

 
A kötelező feladatellátás biztosításának módja és formája a 2012. évben a Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás területén 
 

Intézmény neve Székhely 
önkormányzat 

Fenntartó típusa 
(önkormányzati/társulás) 

Telephelyeinek 
száma 

Oktatási feladat 
típusa 

Kodály Zoltán Ének-
zenei Katolikus 
Általános Iskola 

Fenntartó a Pécsi 
Egyházmegye 

egyházi 0 általános iskolai 
feladat 

Szilvási Általános 
Iskola 

Komló önkormányzati 0 általános iskolai 
feladat 

Kenderföld-Somági 
Általános Iskola  

Komló önkormányzati 0 általános iskolai 
feladat 
 

Komló Városi 
Óvoda 

Komló önkormányzati székhely és 6 
telephely 

óvodai feladat 

Kökönyösi Oktatási 
Központ  

Komló Intézményfenntartó 
társulás hét települési 
önkormányzat 
részvételével 

székhely és 10 
telephely 

óvoda, általános 
iskola, gimnázium, 
szakközépiskola, 
szakiskola, 
speciális 
szakiskola, 
kollégium, alapfokú 
művészetoktatás, 
pedagógiai 
szakszolgálat 
 

Kiss György ÁMK Szászvár Intézményfenntartó 
Társulás hét települési 
önkormányzat 
részvételével 
 
 

székhely és 2 
telephely 

általános iskola és 
óvoda, könyvtár, 
alapfokú 
művészetoktatás 

Nemes János ÁMK 
és Könyvtár 

Hosszúhetény önkormányzati 0 általános iskola, 
könyvtár, alapfokú 
művészetoktatás 

Zengő Óvoda 
 

Hosszúhetény önkormányzati 0 óvoda 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Az intézményfenntartó társulások kiegészítő normatív támogatása 
 

Év Szászvári 
ÁMK 

Egyházaskozár-
Bikal Int. Fennt. 

Magyarszéki 
Int. Fennt.Társ. 

Komló – 
Pedagógiai 
Szakszolg. 

Összesen 

2005 15.440.150.- 7.690.650.- 6.297.500.- 4.124.774.- 33.553.074.- 
2006 22.114.150.- 13.292.500.- 7.700.000.- 8.568.000.- 51.674.650.- 
2007 9.000.000.- 5.930.000.- 13.320.000.- 9.460.000.- 37.710.000.- 
Összesen: 46.554.300.-. 26.913.150.- 27.317.500.- 22.152.774.- 122.937.724.-  
2008. 32.430.588.- 23.571.000.- 25.697.000.- 9.614.000.- 91.312.588.- 
 Szászvár  KOÖK  KOÖK  
2009. 36.025.000.- 0 33.420.500.- 9.141.000.- 78.586.500.- 
2010.  35.726.980.- 0 28.452.972.- 12.078.000.- 76.257.952.- 
2011.  36.741.880.- 0 32.680.318.- 12.586.000.- 82.008.198.- 
2012. 36.454.100.- 0 31.176.528.- 10.310.000.- 77.940.628.- 
 
Mint a fenti táblázat szemlélteti, jelentősen hozzájárul a működés gazdaságosabbá tételéhez 

az intézményfenntartó társulások esetében a kiegészítő támogatás. A kistelepülési 

önkormányzatok adminisztratív terheit is jelentősen csökkentette az átszervezés, amely 

forintban ki sem fejezhető. 

 

2010/2011. nevelési évtől kezdődően a „Szilvási Nevelési-Oktatási Központ” Bölcsőde, 

Óvoda és Általános Iskola intézményből a bölcsődei feladat kiszervezésre került. A Szilvási 

Bölcsőde és Családi Napközi intézmény megalapításra került a Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás fenntartásában. A kiegészítő normatív támogatás teszi 

gazdaságosabbá a működtetést, valamint a lehetőség adott a kistérség települési 

önkormányzatai lakosai számára a bölcsődei ellátás igénybe vételére. A gyermeklétszám 

csökkenése miatt 2011. szeptember 1. napjától a Damjanich utcai telephely bezárásra kerül, 

valamint a családi napközi tevékenység megszüntetésre kerül. 

A kiegészítő támogatás összege 2012-ben: 7.597.200.- Ft. 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2005. évtől látja el a belső ellenőrzési 

feladatokat valamennyi társult önkormányzatnál.  

 



A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési egysége által 

elvégzendő feladatként 2012. évre 40 vizsgálat került tervezésre, melyből 39 vizsgálat 

végrehajtásra is került. Egy vizsgálatot nem tudtak lefolytatni más hatóság ellenőrzése miatt. 

 

Komló város esetében a normatív állami hozzájárulásokon túl sor került Komló Város 

Önkormányzatának közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági folyamatainak ellenőrzésére, a 

2009. évben végzett pénzügyi-gazdasági vizsgálat utóellenőrzése a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-

nél, az alapító okiratok felülvizsgálatára Komló Város Önkormányzat egyes intézményeinél, 

illetve a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás feladatátszervezésével 

kapcsolatos tanácsadási tevékenységre. 

 

A települési önkormányzatok többségénél első félévben a normatív állami hozzájárulások 

elszámolása került ellenőrzésre. Emellett egy önkormányzatnál a munkaügyi szabályok 

betartása, nyilvántartások, közalkalmazottakra, köztisztviselőkre vonatkozó előírások kerültek 

utóellenőrzésre, míg egy másik önkormányzatnál a tanítási időkeret számításának és a túlóra 

elszámolások szabályszerűségének ellenőrzésére került sor. Második félévben egy települési 

önkormányzatnál a szabályozottság felülvizsgálatát hajtottak végre, míg egy másik település 

esetén a közbeszerzés folyamatának gazdasági ellenőrzését. 7 település esetén a 

közfoglalkoztatás rendszerének, 9 település esetén pedig a kisebbségi önkormányzatok 

2011.évi gazdálkodásának ellenőrzésére került sor. 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnál a közbeszerzéshez kapcsolódó 

gazdasági folyamatokat ellenőrizték. 

 

Az ellenőrzéseket az Állami Számvevőszék módszertana, valamint tapasztalataink alapján 

állították össze.  

 
 

Belső ellenőrzési normatíva alakulása 
 
Költségvetési év mutatószám Fajlagos összeg Normatív támogatás 
2006. 83 90.000.- 7.470.000.- 
2007. 83 90.000.- 7.470.000.- 
2008. 65 90.000.- 5.850.000.- 
2009. 67 88.300.- 5.919.100.- 
2010. 55 79.000.- 4.345.000.- 
2011. 56 79.000.- 4.424.000.- 
2012. 56 63.200.- 3.539.200.- 



 
 
 
 
 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI FELADATOK 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 2004. évi megalakulásakor vállalta a 

szociális és gyermekjóléti feladatok közös megszervezését, mely az Együttműködési 

Megállapodásban rögzítésre is került feladat-ellátási megállapodás formájában. Az ösztönző 

kiegészítő normatív támogatás jelentős eltéréssel támogatta a feladat-ellátási megállapodást és 

a társulás által fenntartott intézményi formát. A támogatásnak, valamint a települési 

önkormányzatok által megfogalmazott igényre tekintettel 2007. január 1. napjától a Szociális 

Szolgáltató Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megalapításra került. A két 

intézmény az alábbi feladatokat látja el: 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 

- családsegítés 

- gyermekjóléti alapellátás 

- szociális kölcsönök előkészítése 

- szemétszállítási díj támogatás előkészítése 

- adósságkezelési szolgáltatás 

 

Szociális Szolgáltató Központ: 

 Szakosított ellátás: 

- hajléktalanok átmeneti szállása – Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

Szociális alapszolgáltatási feladatok: 

a.) házi segítségnyújtás 

b.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

c.) szociális étkeztetés – Komló városában 

d.) idősek nappali ellátása – Idősek Klubja 

 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás valamennyi intézménye 2010. július 

1. napjától a 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. alatti székhelyre költözött. A székhelyváltozást 

követően változatlan szolgáltatás biztosításával működnek az intézmények. Az alábbi 

táblázatban bemutatásra kerül a normatív támogatás összege az intézményekben.  

 



Normatív támogatások alakulása a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás által fenntartott intézményekben 

 
Az intézmény 

neve 
2009. évi támogatás összege 2010. évi támogatás 

összege 
2011. évi támogatás összege 2012. évi támogatás összege 

3. sz. mell. 8. sz. mell. 3. sz. mell. 8. sz. mell. 3. sz. mell. 8. sz. mell. 3. sz. mell. 8. sz. mell. 
 

Családsegítő 
és 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

 
32.636.180 

 
21.635.440 

 
32.412.120 

 
21.336.960 

 
32.134.040 

 
21.012.720 

 
31.894.670 

 
20.551.000 

Szociális 
Szolgáltató 

Központ 

 
71.375.200 

 
24.820.200 

 
59.826.674 

 
22.500.800 

 
69.756.160 

 

 
26.820.800 

 
76.731.520 

 
29.274.120 

 
Összesen 

 
104.011.680 

 
46.455.640 

 
92.238.794 

 
43.837.760 

 
101.890.200 

 
47.833.520 

 
108.626.190 

 
49.825.120 

 
 
A normatív támogatás az alap- és kiegészítő támogatás összegéből tevődik össze. A kiegészítő 

támogatás a kistérségi feladat-ellátás megszervezéséhez vehető igénybe. A székhely mindkét 

intézmény esetében Komló Város területén található. Telephely működik a Szászvári 

Önkormányzat és az Egyházaskozári Önkormányzat helyein idősek nappali ellátása 

tekintetében. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szászvári mikro-körzet központja 

működik a székhelytől különböző feladat-ellátási helyen. 

 

Mindkét intézmény az önkormányzati feladat-ellátás lehetőségei terén nagyon jól működik, 

biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket a településeknek a színvonalas szolgáltatáshoz. 

Nem utolsó sorban említésre méltó itt is, hogy jelentős adminisztrációs terhet vett le az 

önkormányzatok válláról a kistérségi intézmény. 

 

KÖZKINCS KEREKASZTAL 

Pályázati támogatással jött létre a Közkincs Kerekasztal, mely már több éve folytatja 

tevékenységét a kistérség területén. Elkészült 2010. évben a Komlói Kistérség Kulturális 

Stratégiája. A Komlói Közkincs Kerekasztal honlapja is elkészült, ahol lehetőség van a 

települések kulturális tevékenységének figyelemmel kísérésére és bemutatására. A Kistérségi 

Iroda a Közkincs Kerekasztal működtetésével részt vehet a kistérségeknek kiírt pályázaton, és 

ezzel lehetőséget biztosított közművelődési referens foglalkoztatására. 

 

MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT 

A mozgókönyvtári szolgálat megszervezésével azon települések részére biztosított a 

szolgáltatás, amelyek nem rendelkeznek nyilvános könyvtárral. 2012 évben 16 település 

800.000 forint/település összegben részesült támogatásban. 



 

KISTÉRSÉGI IRODA 

A Kistérségi Iroda feladata a - 2004. évi CVII. törvény előírásai szerint – a Társulás Tanácsa 

működésének zavartalan biztosítása, az ülések előkészítése, a törvényesség biztosítása. 2012. 

évben 8 alkalommal ülésezett a Társulás Tanácsa. Ezeken összesen 54 határozat született. Az 

előterjesztések elkészítése és végrehajtása a kistérségi iroda feladatkörébe tartozik. Az 

előkészített anyagok és jegyzőkönyvet elektronikus úton továbbításra kerülnek a települési 

önkormányzatok és a Baranya Megyei Kormányhivatal részére a törvényben előírt 

határidőben. A Kormányhivatal jónak értékelte a tanács munkájával kapcsolatos előkészítő és 

végrehajtó feladat ellátását.  

Az Kistérségi Iroda felel a Tárulás költségvetése végrehajtásáért is. A gazdálkodási feladatok 

ellátására a Komló Város Önkormányzat GESZ szervezetével kötött megállapodást. A 

Gazdasági Ellátó Szervezet a tárulás tagönkormányzatai megelégedésével látja el feladatát, a 

mindennapi jó kapcsolat kiépítésének eredményeként. 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 52/2012 (XII.20.) sz. Tct. 

határozatával jóváhagyta a Kistérségi Iroda megszüntető okiratát. A feladat ellátását Komló 

Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vette át. 

 

 

INFORMATIKAI FELADATVÁLLALÁS: 

A kistérség településein komplex informatikai szolgáltatás biztosítása szintén a kistérségi 

iroda feladata. Ezen feladaton belül szoftverüzemeltetésre, hardverüzemeltetésre, 

hálózatüzemeltetésre, telefonhálózat üzemeltetésre és tanácsadásra kerül sor. 

 

 

 

TŰZ-ÉS MUNKAVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM: 

A kistérségi iroda megbízási szerződés keretében látja el a kistérségi önkormányzatok és azok 

intézményeinél a tűz- és munkavédelmi, valamint a környezetvédelmi feladatokat. 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATOK: 

2012. évben került lezárásra egy előző évről áthúzódó pályázat, a TÁMOP 5.3.1. számú 

program, melynek keretében 60 fő részesült erdőművelő vagy mezőgazdasági munkás 

képzésben, illetve különböző, álláskeresést megkönnyítő tréningen vehettek részt. Az elnyert 

támogatás 69.660.000,- Ft. 

2012. május hónapban 5.902.905,- Ft-ot nyert el a Társulás parlagfű mentesítési 

közmunkaprogram lebonyolítására, melynek keretében 20 fő került felvételre 3 hónapos 

foglalkoztatásra.  

A Társulás közel 50 MFt - ot nyert el a TÁMOP 5.2.5. számú pályázati kiírásra benyújtott 

pályázatával. 2012. és 2013. évben a kistérség területén élő rászoruló fiatalok vehetnek részt 

klubfoglalkozásokon, különböző közösségi programokon, felzárkóztató foglalkozásokon 

szakembereink segítségével. 

Benyújtásra került egy szervezetfejlesztési pályázat, mely pozitív elbírálás esetén a Szociális 

Szolgáltató Központ, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

alapszolgáltatásainak hatékonyabbá tételét és színvonalának javítását szolgálja. Az elnyerhető 

pályázati összeg 35.000.000,- Ft.  

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS: 

A Komlói Kistérség általános iskolai tanulói részére biztosított a szolgáltatás, 7-8. évfolyamos 

tanulók számára. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS SZERVEZETEKKEL: 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szorosan együttműködik az alábbi 

hazai szervezetekkel: 

Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés: az együttműködés célja a társulás 

területén élők ingó és ingatlan vagyonában keletkező jégkárok csökkentése. 

M9 Térségi Fejlesztési Tanács: az együttműködés célja az M9-es gyorsforgalmi út 

előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása, a régiók közötti közlekedési kapcsolatok 

javítása.  

Egy Hajóban Gyermek – és Ifjúságvédő Alapítvány: az együttműködés célja jogi 

segítségnyújtás tevékenység tartós ellátása a kistérségben. 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete: az együttműködés célja a 

kistérségben élő fogyasztók gazdasági érdekeinek és jogainak érvényesítése, a panaszok 

feltárása és értékelése fogyasztói érdekek képviselete. 



 

A jogszabályi környezet változása miatt 2013. évtől alapvető változások várhatóak a 

társulások életében. A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényt 2013. január 01. 

napjával hatályon kívül helyezték, de ettől nem szűnik meg a társulás, hanem a szabad 

társulás alkotmányos elve alapján, a jelenlegi társulási megállapodás és a szervezeti- és 

működési szabályzat szerint működik tovább. A törvényalkotó előírja azonban, hogy a 

társulási megállapodást 2013. július 1-ig olyan módon kell módosítani, hogy az ne legyen 

ellentétes az új önkormányzati törvény IV. fejezetével.      

 

Az egyik jelentős változás a társulások munkaszervezetének státusát, illetőleg a társulások 

jogi személyiségét érinti, csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek, e 

feltételnek a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megfelel. A társulási 

tanácsnak az Mötv. 94. § szerint működnie kell 2013. január 1-jét követően is, a tv. 95. § (4) 

bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, 

végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri 

hivatala látja el. A társulás megszűnése esetén a társulásban ellátott kötelező feladatokat a 

településeken a jövőben is biztosítani kell. 

 

A társulás további működésével kapcsolatos egyeztetéseken a 2013. évre vonatkozó 

számítások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a feladatok nagyobb része vonatkozásában 

lényegesen gazdaságosabb, és szakmailag is megalapozottabb azokat a társulás keretében 

ellátni. 

 

 

K o m l ó, 2013. március 31. 

 

        Polics József  

            elnök 

 
 



2.  számú melléklet 
 

Beszámoló a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
működéséről 

(2012. január 1.  -  2012. december 31. közötti időszakról) 
 
 
Komló Város, Bodolyabér, Liget, Magyarszék, Magyarhertelend, Mánfa, Mecsekpölöske 
Község Önkormányzatai, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. március 1-i 
hatállyal határozatlan időtartamra létrehozta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulást, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § és 43. §-ai, valamint 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
9. § -15. § -ában foglalt rendelkezések alapján. 
  
Az önkormányzatok a „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános Iskolája, 
Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata többcélú, közös 
igazgatású intézmény közös fenntartásában állapodtak meg 2009. szeptember 1. napjától. 
 
A közös fenntartású intézmény 12 feladat-ellátási helyen látta el a 1993. évi LXXIX. törvény 
24. – 26. §-ban meghatározott feladatokat. 
 
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely 8 főből állt 2011. december 31. 
napjáig. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
törvény 2. § (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzat köteles az év utolsó napjával a 
részvételével működő társulási megállapodásait felmondani. a fenti jogszabályi 
rendelkezésnek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. december 31. napjával 
felmondta a társulási megállapodást.  
 
A Baranya Megyei Önkormányzat társulásból való kilépésével a középfokú intézmények 
finanszírozásával kapcsolatban bizonytalanságok adódtak, melyek a minisztériumokkal, 
illetve a megyei intézményeket átvevő Megyei Intézményfenntartó Központtal történő több 
hónapos egyeztetéseket követően 2012. augusztus hónapban rendeződtek, amikor a Baranya 
Megyei Intézményfenntartó Központtal Komló Város Önkormányzata, mint a társulás 
gesztortelepülése megkötötte a finanszírozási megállapodást. 
 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a társulás által fenntartott 
intézmény 2012. december 31. napjával átszervezésre került. 2013. január 1. napjától a 
társulás csak az óvodai feladat-ellátást ellátó Komló és Térsége Óvodái intézményt tartja fent.  
 
A társulás tagjait a társult képviselő-testületek polgármesterei.  A Társulási Tanács átruházott 
irányítási jogok, fenntartói feladat és hatáskörök tekintetében dönt: 
- az intézményvezető kinevezéséről, felmentéséről, fegyelmi és kártérítési felelősségvonásáról 
- az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyásáról; 
- az intézmény nevelési-, pedagógiai programjának, helyi tantervének, minőségirányítási 
programjának jóváhagyásáról; 
- az intézmény költségvetésének megállapításáról, módosításáról, a zárszámadás 
elfogadásáról. 



 
 
Az Intézményfenntartó Társulás 2012. január 1. és 2012. december 31. között az alábbi 
időpontokban és témákban ülésezett: 
 
2012. február 02. 

1.)  Engedélyezte a maximális csoport-osztálylétszám túllépését. 
2.) Javasolta a Pannon Szakképzés Szervezési Társulásban való képviseletről. 
3.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola főigazgatói álláshelyére 

pályázat kiírását. 
4.) Döntött a 2012/2013-as tanév beíratási időszakának meghatározása. 
5.) Döntött a létszámleépítésről a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 

Magyarszéki Általános Iskolában. 
 
2012. március 28. 

1.) Jóváhagyta s KÖOK Szakközépiskola 2011. évi költségvetésének módosítása. 
2.) Jóváhagyta a KOÖK Szakközépiskola 2012. évi költségvetése. 
3.) Döntött a létszámleépítés elrendeléséről a KOÖK Szakközépiskola tagintézményeibe. 

 
2012. április 27.  

1.)  Jóváhagyta a Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2011. évi 
zárszámadását. 

2.) Tájékozódott a felnőttképzési tagozaton esti munkarendben történő érettségire 
felkészítő oktatás beindításáról. 

3.) Döntött a térítési díj, valamint tandíj megállapításáról a „Kökönyösi Oktatási 
Központ” Szakközépiskola középfokú intézményeiben.  

4.) Döntött az alapfokú művészetoktatás feladat-ellátásának átadásáról. 
5.) Engedélyezte a maximális csoport-, osztálylétszám túllépését. 

 
2012. június 21. 

1.) Döntött a beiskolázásról 2012/2013.-as tanévben. 
2.) Döntött a TÁMOP-3.1.11-12/2- Óvodafejlesztés pályázat benyújtásáról.         
3.) Tájékozódott a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola főigazgatói 

álláshelyére kiírt pályázat eredményéről. 
4.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola létszámcsökkentési 

pályázatához  szükséges nyilatkozatot. 
5.) Döntött a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 

iskolatej programban való részvételéhez való hozzájárulásról. 
6.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. évi 

költségvetésének módosítását. 
  
2012. szeptember 27.  

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

2.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. évi költségvetés 
előirányzatainak módosítását.     

3.) Tájékozódott a köznevelési feladat-ellátás átszervezéséről. 
4.) Döntött a térítési díj, valamint tandíj megállapításáról szóló 10/2012. (IV.27.) Tt. 

határozat felülvizsgálatáról. 
5.) Engedélyezte a maximális csoportlétszám túllépését a 2012/2013-a tanévben. 



 
2012. november 29.  

1.) Döntött a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 2012. évi költségvetés 
előirányzatainak módosításáról.         

2.) Döntött a normaemelésről a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola azon 
intézményegységeiben, ahol a MEVID Zrt. végzi az étkeztetést. 
 

2012. december 12. 
1.) Jóváhagyta a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását. 
2.) Jóváhagyta a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola állami fenntartásba 

adásához kapcsolódó döntéseket. 
 
A társulási döntéseket megelőzően – témától függően – az intézményvezetője, a GESZ 
vezetője, a települések polgármesterei, az önkormányzati hivatalok dolgozói egyeztetéseket 
folytatnak a gördülékeny feladat-ellátás érdekében. 
 
 
Komló, 2013. április 4. 
 

   Polics József 
        elnök 
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