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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 2/2013. (I.21.) számú határozat alapján a polgármester a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződést aláírta, annak másik fél általi 

ellenjegyzése az előterjesztés készítésének időpontjában folyamatban van. 

 

A 16/2013. (II.14.) számú határozat alapján a feltételes közbeszerzési eljárás lezajlott, a 

pályázatok benyújtásra kerültek. 

 

A18/2013. (II.21.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a szervezeti és működési 

szabályzat és ügyrend városi honlapon történő megjelentetéséről gondoskodott.  

A19/2013. (II.21.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a a Komló Kistérségi 

Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás tagjait a képviselő-testület döntéséről értesítette. 

 

A 20/2013. (II.21.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző az alapító okiratokon 

átvezetett változásokat a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé átjelentette. 

 

A 24/2013. (II.21.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 

 

A 25/2013. (II.21.) és 46/2013. (III.28.) számú határozat alapján a „Lakhatási integrációt 

modellező szociális célú település-rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása” című 

regisztrációs pályázat benyújtásra került. 

 

A 26/2013. (II.21.) számú határozat alapján a Komló Városi Óvoda magasabb vezetői 

álláshelyének pályázati kiírása megküldésre került az Oktatási és Kulturális Közlönyhöz, 

annak április közepén megjelet számában közzétételre került. 

 

A 27/2013. (II.21.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a pályázati felhívás 

közzétételéről gondoskodott (március 22-én az előírt internetes felületen megjelent). 

 

A 29/2013. (II.21.) számú határozat kapcsán tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 

Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg.02-09-078509/31 számú végzésével 2013. március 19. 

napján átvezette a Baranya-Víz Kft. átalakulását, és a Baranya-Víz Zrt-t jogerősen 

nyilvántartásba vette. 

 

A 31/2013. (II.21.) számú határozat alapján a Solar Energy Systems Kft-vel fennálló 

támogatási szerződés 5. számú módosításának aláírása megtörtént, a társaság által is aláírt 

szerződés hivatalunkba visszaérkezett. 

 

 

 



A 36/2013. (II.21.) számú határozat alapján a polgármester a vis maior támogatás iránti 

igénybejelentést határidőben benyújtotta. 

 

A 37/2013. (II.21.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző Hoffmann Balázs 

külterületbe csatolási kérelmének földhivatalhoz történő benyújtásáról gondoskodott. 

 

A 38/2013. (III.7.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző az alapító okirat és módosító 

okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodott. A hivatali 

szervezeti és működési szabályzat és ügyrend, valamint a képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet a határozatban 

foglaltak figyelembevételével módosításra és a májusi rendes képviselő-testületi ülésre 

előterjesztésre kerül. 

 

A 40/2013. (III.7.) számú határozat alapján a polgármester Komló Város Önkormányzata és a 

Baranya Megyei Kormányhivatal között megkötött megállapodás módosítását aláírta. 

 

A 41/2013. (III.7.) számú határozat alapján a polgármester a Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Komlói és Térsége Óvodái köznevelési 

intézménybe bejáró gyerekek utaztatásának támogatása jogcímen járó normatív finanszírozás 

átadásáról szóló megállapodást Magyarszék és Magyarhertelend községek önkormányzataival 

aláírta. 

 

A 42/2013. (III.7.) számú határozat alapján a Szent Kinga Caritas Alapítvány ingyenes 

helyiség használatba adási kérelme kapcsán a használati szerződés elkészült és aláírásra 

került. 

 

A 44/2013. (III.7.) számú határozat értelmében a tervező által március 22-én átadott javított, 

kiegészített egyeztetési anyagot a főépítész március 27-én küldte ki a szakhatóságoknak. A 30 

napos véleményezési határidő a testületi ülés hetében jár le, a válaszok nagy része már 

beérkezett. 

 

A 45/2013. (III.7.) számú határozattal kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy Mágocs Város Polgármestere 2013. március 18-i levelében arról tájékoztatta a 

Komló-Víz KFt. ügyvezetését, hogy a vízközmű-rendszer üzemeltetésével kapcsolatos 

szándéknyilatkozatát a képviselő-testület március 11. napján visszavonta.  Komló-Víz Kft. 

szolgáltatási területén így biztosan nem éri el az 50.000 fogyasztói egyenértéket, ezért 2013. 

május 31. napjáig nem tud működési engedély iránti kérelmet benyújtani a Magyar 

Energiahivatalhoz. Mágocs ugyanakkor városunkkal és a térség önkormányzataival közös 

tulajdonú Mohács-Víz Kft. üzletrészben részesedést szerzett. 

A Mohács-Víz Kft. jogszabályi követelmények teljesítésére történő felkészítése folyamatban 

van. A 45/2013. (III.7.) számú képviselő-testületi határozatnak megfelelően a Mohács-Víz 

Kft-től történő üzletrészvásárlás lebonyolódott, a cégbírósági eljárás megkezdődött. A 

Baranya-Víz Zrt. közgyűlése és a Mohács-Víz Kft. taggyűlése 2013. április 26. napján 

tartandó ülésén határoz a két társaság összeolvadásról. A döntések jóváhagyására vonatkozó 

előterjesztés  a májusi rendes képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra.  

 

A 47/2013. (III.28.) számú határozat alapján a polgármester a létszámcsökkentési pályázat 

2013. évi I. fordulójában a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedett. 

 

 

 

 



II. 

A bizottságok 2013. február 18. óta végzett tevékenysége 

 

Egészségügyi és szociális bizottság: 

 

A bizottság február 18-i ülésén Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

rendelettervezetének első fordulós tárgyalását követően a gyermekvédelem helyi szabályairól 

szóló rendelet, valamint a szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról 

szóló rendelet módosítását tárgyalta a bizottság. Ezt követően zárt ülésen önkormányzati 

lakások bérbeadásáról, szociális kölcsön megállapításáról, valamint szemétszállítási 

díjtámogatások megállapításáról döntöttek. 

Március 6-i ülésén második fordulóban tárgyalta a bizottság Komló Város Önkormányzat 

2013. évi költségvetési rendelettervezetét. 

 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 

 

Február 18-i ülésén tárgyalta a bizottság a Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési 

támogatási kérelme, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, 

a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak, valamint a Baranya-Víz Kft. taggyűlési 

határozatainak jóváhagyása című előterjesztéseket, az Auctus 2005. Kft.-vel történő 

szerződésbontás, a távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati 

rendelet módosításának kérdését. Állást foglalt a bizottság a Komlói Temetkezési Kft. 

beszámolója, Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezete (I. 

forduló), továbbá a DDOP-4.1.2/B-12 „Lakhatási integrációt modellező szociális célú 

település-rehabilitációs kísérleti jellegű regisztrációs pályázat” benyújtása kérdésében. 

Döntött a bizottság Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. sz. 

módosítása ügyében, majd tárgyaltak Vis maior támogatási igény benyújtása és Hoffmann 

Balázs külterületbe csatolási kérelme ügyében. Korábbi határozatát módosította a bizottság 

nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díjának 

ügyében. Az egyebek napirendi pont keretében Mátyás János képviselő kérte, hogy a 

bizottság soron következő ülésén a VG. Zrt. adjon tájékoztatást a tél folyamán kiszórt sós 

homok eltakarításával kapcsolatban. A bizottság elnöke javasolta, hogy a VG. Zrt. a 

Városgondnoksággal közösen adjon tájékoztatást a kérdésben. 

Március 4-i ülésén a bizottság Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

rendelettervezetét, a Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiség használatba adási kérelmét és 

Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. sz. módosítását 

tárgyalta a bizottság. 

Március 7-én megtartott rendkívüli ülésén a „Felkészülés a víziközmű rendszer átalakítására 

III.”, valamint a „Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak 

jóváhagyása” című előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. 

 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

 

Február 19-i ülésén a bizottság intézmények alapító okiratának módosításáról, a Komló 

Városért Alapítvány beszámolójának elfogadásáról, a Komló Városi Óvoda intézményvezetői 

pályázatának kiírására vonatkozó javaslatról, a Közösségek Háza, Színház- és 

Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére kiírásra kerülő pályázatról, valamint Komló 

Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt. Az egyebek 

napirendi pont keretében Kupás Tamás Levente alpolgármester a bizottság nevében elismerő 

oklevelet adott át Molnár Alexandrának, sportteljesítménye elismeréseként. 

Március 5-i ülésén Komló Város 2013. évi költségvetési rendelettervezetét, a 2012. évi 

költségvetési rendeletmódosítási javaslatot vitatta meg a bizottság, majd döntött a 2013/14-es 



nevelési év óvodai beíratási időpontjainak és felvételi körzeteinek meghatározásáról, továbbá 

az óvoda éves nyitva tartásának megállapításáról, majd jóváhagyta a Komló Városi Óvoda 

pedagógus továbbképzési programját. 

Március 28-i ülésén a 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról foglalt állást a 

bizottság. 

 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  

 

Február 19-én tartott ülésén a bizottság a DDOP-4.1.2/B-12 „Lakhatási integrációt modellező 

szociális célú település-rehabilitációs kísérleti jellegű regisztrációs pályázat” benyújtása, a 

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet, valamint a szociális ellátási formákról 

támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása, a Baranya-Víz Kft., a Komló-

Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. és a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak 

jóváhagyása ügyében foglalt állást a bizottság. Napirenden szerepelt a távhőszolgáltatásról és 

a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása, az Auctus 2005. Kft-

vel történő szerződésbontás, a Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása, 

továbbá a Komló Városért Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 

Komlói temetkezési Kft. beszámolója is. Tárgyalta a bizottság a közbeszerzési szabályzat 

módosítása, a vis-maior támogatási igény benyújtása, a hatósági társulási megállapodás 

felülvizsgálata, Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezete, 

valamint az önkormányzati feladatellátás átszervezéséhez kapcsolódó döntések tárgyú 

előterjesztéseket is. Ezt követően meghatározta a bizottság a polgármesteri hivatalban 

foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére a 2013. évre vonatkozó 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célokat. A tárgyalt napirendek sorában ezt 

követően a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége, az 

önkormányzati adósságállomány részbeni átvállalása, majd a rendőrkapitányság közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámolója szerepelt. 

Február 26-i ülésén a bizottság döntött a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció 

keretében Komló Város Önkormányzat intézményeiben napelemes rendszer telepítése a 

kiépítéshez szükséges tervezéssel együtt tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről. 

Március 5-én ismét ülést tartott a bizottság, melyen az iskolabusszal utaztatott bejáró óvodás 

gyermekek utáni támogatás átadásáról szóló megállapodás, a járási hivatal feladatellátásához 

szükségess vagyontárgyak és álláshelyek átadására vonatkozó megállapodás módosítása, a 

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, Mánfa 

község önkormányzatával közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása, a 

2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, valamint Komló Város Önkormányzat 

2013. évi költségvetési rendelettervezete szerepelt napirenden. Ezt követően döntött a 

bizottság a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 

továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatás beszerzéséről, az 

önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról, majd a DDOP-5.1.5/B-11 

belvízrendezési pályázathoz kapcsolódóan az Attila utcai ivóvízvezeték kiváltásának 

kérdésében. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a „Felkészülés a víziközmű szolgáltatási 

rendszer átalakítására III.” című előterjesztést. 

Március 28-i ülésén a bizottság ülésének napirendjén szerepelt a létszámcsökkentési pályázat 

2013. I. fordulója, a lakhatási integrációt modellező szociális célú település-rehabilitációs 

kísérleti projektek megvalósítására benyújtott projektterv módosítása, a szavazatszámláló 

bizottsági póttagok választása, valamint a 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat. 

Ezt követően döntött a bizottság a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú „Helyi 

vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű projekthez 

kapcsolódóan az Attila utcai ivóvízvezeték részleges kiváltása ügyében. 

 

 



Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 

A 2013. március 5-én tartott ülésen a 2013. évi pályázati lehetőségekről hangzott el 

tájékoztató, majd a 2012. év értékelését követően a 2013. évi feladatok meghatározására 

került sor. 

 

Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 

Március 12-én tartott ülést a részönkormányzat, melyen a kultúrház és a szabadidőpark 

felújítása, a falunap megrendezése, valamint a mázsaház hasznosítási lehetősége szerepelt 

napirenden, majd egyéb kérdésekben (pl. a patakmeder karbantartása, a helységnévtábla 

pótlása és a Fő utcai árok rendbetétele) hangzott el tájékoztatás. Az egyebek napirendi pont 

keretében többek között a szabadon lévő kutyák által okozott probléma, illetve a falugyűlés 

tartásának igénye merült fel. 

 

Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 

2012. augusztus 29. óta nem ülésezett. 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 

 

2013. január 14. óta nem ülésezett. 

 

Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 

 

Február 20-án tartott ülést a részönkormányzat, melyen a Start munkaprogram településrészt 

érintő lehetőségeiről kaptak tájékoztatást a jelenlévők, majd döntött a részönkormányzat a 

Kultúrház helyiségeinek hasznosításáról, valamint a szabadidőparkban játszótér kialakításáról 

döntöttek. 

Lakossági fórumot szervezett a részönkormányzat a Fő u. 72-92. szám alatti lakosok részére 

április 9-ére, melyen az érintett utcaszakasz mögötti árok problémáiról, szintén az érintett 

utcaszakasz mögötti önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlási lehetőségeiről, utcai 

árok építéséről, illetve javításáról esett szó. 

 

Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 

 

2012. augusztus 6. óta nem ülésezett. 

 

 

 

III. 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 

Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

 

 a Komló, Kazinczy u. 1/A. III/4. szám alatti 3 szoba komfortos, 

 a Komló, Engel Adolf u. 43. fsz. 13. szám alatti 1,5 szoba komfortos, 

 a Komló, Anna akna 3. fsz. 2. szám alatti 1 szoba komfort nélküli, valamint 

 a Komló, Anna akna 4. I/4. szám alatti 1 szoba komfortos lakás bérbeadásáról. 

 

 egy fő részére 20.000.- forint szociális kölcsön megállapításáról 12 havi 

részletfizetés engedélyezésével, 



 egy fő részére 60.000.- forint szociális kölcsön megállapításáról 12 havi 

részletfizetés engedélyezésével, 

 egy fő esetében a szociális kölcsön megállapítása ügyében indult eljárás 

megszüntetéséről, mert az ügyfél a kérelmét visszavonta. 

 

 65 fő esetében szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről (három fő kérelmét 

jövedelemtúllépés miatt elutasította, egy fő kérelmező esetében az eljárást 

megszüntette a bizottság, mert az ügyfél a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett 

eleget.) 

 

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében döntött: 

 

 Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve 2012/2. sz. 

módosításának szakhatósági egyeztetésre bocsátásáról, 

 a bizottság 14/2012. (XI.29.) sz. határozata 2. pontjában megállapított bérleti 

díjtáblázat és övezeti besorolás módosításáról az alábbiak szerint: a Gazdasági, 

településfejlesztési bizottság 2012. november 29-i döntésével – a gazdasági 

helyzetre tekintettel – 2013. január 1-i hatállyal 30 %-kal, távfűtéses helyiségek 

esetében közel 40 %-kal csökkentette a nem lakás célú helyiségek induló bérleti 

díját. Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület (174/2012. (XI.29.) számú 

határozatával) a hatályos bérleti szerződések esetében is módosította a bérleti díjat 

a bizottság által meghatározott bérleti díjra, azzal a feltétellel, hogy a szerződés 

csak azzal a bérlővel módosítható, akinek nincs bérleti díj vagy közműdíj 

tartozása. Az eddigi tapasztalatok alapján szükségessé vált a Városház tér, mint 

önálló övezet kialakítása. Erről a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 2013. 

február 18-i ülésén átruházott hatáskörében hozott döntést, melynek értelmében 

V. számú övezetként az alábbi díjakkal került lehatárolásra a Városház téri övezet: 

 

                                                                       

                                                                                                                                                   

(Ft/m2/hó) 

Közműellátottság V. övezet 

Közmű nélkül 330,- Ft 

Csak villany van 1115,- Ft 

Villany, víz, szennyvízcsatorna van, távfűtés 

van/nincs 
1580,- Ft 

 

A bizottság jelen döntését értelemszerűen a hatályos bérleti szerződésekre is 

alkalmazni kell a képviselő-testület döntésének megfelelően. 

 

 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörében döntött: 

 

 a 2013/2014. nevelési évi óvodai beíratásról, az óvodai felvételi körzetek 

meghatározásáról, és az óvoda éves nyitva tartásának megállapításáról az alábbiak 

szerint:  

 

 az óvodai jelentkezés időpontját a bizottság az alábbiak szerint írta ki: 

Az óvodai beíratás időpontja: 

2013. április 8. (hétfő) 7 – 17 óra között 

2013. április 9. (kedd) 7 – 16 óra között 



 

 az óvodai körzethatárokat az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 a Komló Városi Óvoda éves nyitva tartását a nyári zárásokkal az alábbiak 

szerint hagyta jóvá: 

 

Intézmény neve Takarítási szünet 

első munkanapja 

Takarítási szünet 

utolsó munkanapja 

időtartama 

Komló Városi 

Óvoda 

2013-07-01 (hétfő) 2013-07-26 (péntek) 4 hét 

Szilvási Óvoda 2013-07-01 (hétfő)  2013-07-26.(péntek) 4 hét 

Felsőszilvási Óvoda 2013-07-29 (hétfő) 2013-08- 23 (péntek) 4 hét 

Hunyadi utcai 

Óvoda 

2013.07-01 (hétfő) 2013-08-09 (péntek) 5 hét 

Mecsekjánosi 

Óvoda 

2013.07-08 (hétfő) 2013-08-23 (péntek) 7 hét 

Belvárosi Óvoda 2013-07-29 (hétfő) 2013-08-23 (péntek) 4 hét 

Gesztenyési Óvoda 2013-07-08 (hétfő) 2013-08-23 (péntek) 7 hét 

 

 a Komló Városi Óvoda pedagógus továbbképzési programjának elfogadásáról.  

 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  

 

 2013. február 19-i ülésén meghatározta a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 

közszolgálati tisztviselők részére a 2013. évre vonatkozó 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célokat az alábbiak szerint: 

 

Kiemelt célok: 

1. A 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás 

szabályszerűségének biztosítása a célszerűség, hatékonyság szempontjainak 

figyelembevételével. 

2. A helyi adóbevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az 

adóhátralékok csökkentése, valamint az adóbehajtások hatékonyságának 

növelésével az önkormányzat bevételeinek növelése. 

3. A helyi önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata. 

4. A 2013. január 1. napjától fennálló Komlói Járási Hivatallal történő rugalmas 

együttműködés és kapcsolattartás kialakítása. 

5. A képviselő-testület és bizottságai, a részönkormányzatok, valamint a nemzetiségi 

önkormányzatok tevékenységének segítése. 

6. A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, sikeres pályázatok 

készítése és a pályázatokkal esetlegesen elnyert források hatékony igénybevétele a 

településfejlesztés tekintetében. 

7. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti hatékonyságának növelése és a működés 

költségeinek racionalizálása, a változó jogszabályok folyamatos figyelemmel 

kísérése. 

8. Az ügyfélközpontú, hatékony és a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő 

ügyintézés színvonalának további javítása, és ezáltal az ügyfél-elégedettség 

növelése.  

 

Funkcionális célok: 

1. A jogszabályi háttér folyamatos változására tekintettel a köztisztviselők szakmai 

ismeretének bővítése, továbbképzéseken való részvételek elősegítése. 



2. A hatósági ügyintézés során az ügyfelekkel, a társhatóságokkal illetve a 

szakhatóságokkal való hatékony együttműködés megvalósítása, és az ügyintézési 

határidők maradéktalan megtartása. 

3. Az önkormányzat bevételeivel, vagyonával való gazdálkodás és a pénzügyi 

folyamatok átláthatóságának biztosítása. 

4. Az önkormányzat eredményes képviselete a peres ügyekben. 

5. A bizottságok ügyrendjeinek folyamatos gondozása, átruházott hatáskörök 

figyelemmel kísérése, azok folyamatos aktualizálása. 

6. Az ügyfelek tájékoztatása az általuk igénybe vehető szociális ellátásokról és egyéb 

támogatásokról.  

7. A fogyatékossággal élő, vagy bármely okból hátrányos helyzetű ügyfelek kiemelt 

segítése az ügyintézés során. 

8. A jogszabályi előírásoknak megfelelő eredményes közbeszerzési eljárások 

lebonyolítása. 

9. Az önkormányzat és intézményei részére kedvező és gazdaságos közfoglalkoztatás 

megszervezése. 

10. A személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával 

kapcsolatos előírások betartásának biztosítása, illetve a közérdekű adatok, és az 

azokban bekövetkező változások folyamatos közzétételének elősegítése. 

11. A 2013. évi önkormányzati rendezvények színvonalas lebonyolítása, és az azokon 

való részvétel biztosítása, kiemelt figyelemmel az idei évben megrendezésre 

kerülő XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválra. 

12. A lakossági tájékoztatás hatékonyságának növelése érdekében a városi honlap 

folyamatos karbantartása. 

 

 2013. február 26-i ülésén a „KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció keretében 

Komló Város Önkormányzat intézményeiben napelemes rendszer telepítése a 

kiépítéshez szükséges tervezéssel együtt” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését 

megvitatta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a közbeszerzési eljárást mind az öt rész tekintetében eredményesnek 
nyilvánította, és minden rész vonatkozásában a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyerteseként az alábbiak 
szerint: 

1./ rész: Ajánlattétel tárgya: Polgármesteri Hivatal 

 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 

       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 32.218.000,- HUF 

 

 2./ rész: Ajánlattétel tárgya: Sportközpont 

 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 

       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 39.834.000,- HUF 

 

 3./ rész: Ajánlattétel tárgya: KBSK épülete  

 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 

       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 39.834.000,- HUF 

 

 4./ rész: Ajánlattétel tárgya: Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 

       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 



Egyösszegű nettó ajánlati ár: 5.857.000,- HUF 

 

 5./ rész: Ajánlattétel tárgya: Nagy László Gimnázium 

 Nyertes ajánlattevő neve: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kereskedelmi 

       és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 23.430.000,- HUF 

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetéséről, illetve az “Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című 
dokumentum ajánlattevőnek történő megküldéséről intézkedjen, és felhatalmazta 
a polgármestert, hogy az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevőkkel a 
vállalkozási szerződéseket kösse meg.  

 

 2013. március 5-i ülésén a TÁMOP-3.2.01-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális 

szakembereinek továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladatellátás 

beszerzési ajánlattételi felhívását elfogadta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 

alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

 

1. PRV Dunántúl Kft. 7621 Pécs, Jókai u. 30. 

2. Mihálovics Gábor 7636 Pécs, Neumann J. u. 20. 

3. VIANEX Kft.  7627 Pécs, Diós dűlő 5/2. 

 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásoknak a fenti vállalkozók 

részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét jóváhagyta és utasította a jegyzőt, 

hogy a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján a 2013. évi közbeszerzési tervnek az 

önkormányzat honlapján történő közzétételéről intézkedjen. 

 A DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi 

rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű projekthez kapcsolódóan 

az Attila utcai ivóvízvezeték részleges kiváltása tárgyú közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívását megvitatta, és jóváhagyta. Jóváhagyta továbbá, hogy az 

önkormányzat az alábbi cégeket kérje fel a közbeszerzési eljárás keretében 

ajánlattételre. 

 

1. Komló-Víz Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) 

2. Pécsváradi Vízmű Kft. (7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 29.) 

3. Mohács-Víz Kft. (7700 Mohács, Budapesti országút 1.) 

 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti cégek részére 

történő megküldéséről intézkedjen.  

 

 2013. március 28-i ülésén a „DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi 

jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű 

projekthez kapcsolódóan az Attila utcai ivóvízvezeték részleges kiváltása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást megajánló Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és 
Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) ajánlattevőt hirdette ki az eljárás 
nyerteseként. 

 



A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményéről 
szóló “Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentum ajánlattevőnek 
történő megküldéséről intézkedjen és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Komló-
Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződést nettó 
7.201.245,- Ft összeggel kösse meg.  

 

IV. 

Egyebek 

 
I. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

 

2012. évben a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Belső Ellenőrzési 

Egysége látta el Komló Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési 

szervek ellenőrzését. Az erről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést 

az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

II. „100*100 biztonság” 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „100*100 biztonság” elnevezéssel útjára 

indult a Polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja, melynek nyitórendezvényén 

vettem részt 2013. március 23-án. A mintaprogram célja Magyarország száz településén a 

közbiztonság erősítése és a lakosság biztonságérzetének javítása.  A programban részt vevő 

baranyai „átlagtól eltérő közbiztonsági (biztonsági) kihívásokkal terhelt települések Pécs 

(Vasas és Hird városrészei), Szigetvár, Nagycsány, Komló és Kisharsány. A mintaprogram az 

előterjesztés 3. sz. mellékleteként került csatolásra.  

 

 

III. A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltsége 
 

Az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ Komlói Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 

 

IV.  Együttműködési megállapodás 

 

Együttműködési megállapodás aláírására került sor a Belső Tűz egyesület és Komló Város 

Önkormányzata között a TÁMOP-5.5.4-13 „Lakóközösségi programok, kezdeményezések 

támogatása című felhívásra benyújtani tervezett pályázati projektek helyi együttműködése 

érdekében. Az együttműködési megállapodás az előterjesztés 5. számú mellékleteként került 

csatolásra. 

 

V.  Tájékoztató a Pannon Volánnal kapcsolatban 

 

A Pannon Volán Zrt. határidőre, 2013. március 4. napjára megküldte a 2012. évben végzett 

közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolóját. A társasággal kötött közszolgáltatási 

szerződés érvényessége tárgyában folyó perre tekintettel külső szakértő bevonásával (Fülöp és 

Tsa. Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. – 7300 Komló, Kossuth L. u. 119.) hivatali belső 

ellenőrzés keretében megkezdődött a beszámolóban foglalt tevékenység vizsgálata. A belső 

vizsgálat várhatóan május hónapban zárul, ezért a Pannon Volán Zrt. beszámolóját és a belső 

vizsgálat eredményét a májusban tartandó rendes képviselő-testületi ülésre terjesztem elő.  



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a másodfokú tárgyalást a Pécsi Ítélőtábla 

2013. június 12. napjára tűzte. A per eredményéről természetesen tájékoztatom a Tisztelt 

Képviselő-testületet. 

 

 

VI.  A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komló Hivatásos Tűzoltó 

parancsnokság 2012. évi beszámolója 

 

Az előterjesztés 6. számú melléklete a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói 

Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2012. évi beszámolója. 

 

VII.  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

 

Az előterjesztés 7. számú mellékletét képezi a Társulás 2013. április 4-i üléséről készült 

jegyzőkönyv. 

 

VIII. Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

 

A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 2013. április 04-én tartott 

üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 8. számú mellékleteként került csatolásra. 

  

IX. Részönkormányzatok beszámolói 

 

A SZMSZ 30. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület éves költségvetésében határozza 

meg a településrészi önkormányzatoknak átengedett anyagi eszközök nagyságát. A 

településrészi önkormányzat elnöke évente beszámol a pénzeszközökkel való 

gazdálkodásról.” 

A településrészi önkormányzatok elnökei a 9. számon mellékelt beszámolók benyújtásával 

eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek. Javaslom a képviselő-testületnek a beszámolók 

tudomásulvételét. 

 

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 Komló város önkormányzata és a a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 

2012. évi ellenőrzéséről készült éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentést, 

 a „100*100” biztonság bűnmegelőzési mintaprogramról szóló tájékoztatót, 

 a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének 

tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 

 a Belső Tűz egyesület és Komló Város Önkormányzata között létrejött 

együttműködési megállapodásról szóló tájékoztatót, 

 a Pannon Volánnal kapcsolatos tájékoztatót, 

 a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 

2012. évi beszámolóját, 



 a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 

jegyzőkönyvében foglaltakat, 

 a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa üléséről készült 

jegyzőkönyvben foglaltakat, 

 a részönkormányzatok 2012. évi beszámolóit. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 

át.  
 

Határidő: 2013. május 15. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2013. április 14. 

         Polics József 

         Polgármester 
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ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 

 

Sallai Utcai Óvoda 

 

 Fürst S. utca 

 Gorkij utca 

 Határtető 

 Jókai utca 

 Juhász Gy. utca 

 Kinizsi P. utca 

 Kisfaludy utca 

 Kossuth akna 

 Magyar B. utca 

 Mikszáth K. utca 

 Móricz Zs. utca 

 Nagy László utca 

 Pécsi út 

 Petőfi tér 

 Radnóti M. utca 

 Rákóczi utca 

 Ságvári utca 

 Sallai utca 

 Toldi M. utca 

 

Körtvélyesi Óvoda 

 

 Ágnes utca 

 Anikó utca 

 Bartók B. utca 

 Benczúr Gy. utca 

 Borbála utca 

 Cecília utca 

 Cserma utca 

 Dankó Pista utca 

 Dávidföldi kertek 

 Dobó I. utca 

 Dorottya utca 

 Erkel F. utca 

 Erzsébet utca 

 Flóra utca 

 Gárdonyi G. utca 

 Gizella utca 

 Hajnalka utca 

 Hegyhát utca 

 Ifjúság utca 

 Ilona utca 

 Júlia utca 

 Kodály Z. utca 

 Körtvélyes dűlő 

 Körtvélyes utca 

 Krisztina utca 

 Lehár F. utca 

 Liszt F. utca 

 Lotz K. utca 

 Madách I. utca 

 Madarász utca 

 Mecsek köz 

 Mecsekfalu 

 Mecsekfalui út 

 Munkácsy utca 

 Nagyszántó utca 

 Rippl Rónai utca 

 Sikonda 

 Széchenyi utca 

 Székely B. utca 

 Színyei utca 

 Zengő utca 

 Zichy utca 

 

 

Mánfa közigazgatási területe 



Komló Városi Óvoda (Tompa M. Utca) 

 

 Arany J. utca 

 Autosvölgy 

 Berek utca 

 Eötvös utca 

 Gagarin utca 

 Gagarin utca 

 Kaziczy utca 1/a, 1/b, 1/c 

 Kossuth l. utca 105. , 46.  

 Petőfi utca 

 Sportvölgy 

 Temető dűlő 

 Tompa M. utca 

 Vak Bottyán 

 Városház tér 

 Zrínyi utca, tér 

 

Hunyadi Utcai Óvoda 

 

 Vörösmarty utca 

 Hunyadi utca 

 Attila utca 

 Bercsényi utca 

 Kazinczy utca (1/a, 1/b, 1/c kivételével) 

 Irinyi J. utca 

 Bocskai utca 

 Dugonics T. utca 

 Bercsényi utca 

 Damjanich utca 

 

Mecsekjánosi Óvoda 

 

 Batthyányi utca 

 Fő utca 

 Hizlalda utca 

 Ipari út 

 Iskola utca 

 Kisbattyán 

 Lőtér dűlő 

 Mecsekjánosi puszta 

 Patak utca 

Gesztenyési Óvoda 

 
 

 Anna akna 

 Csermák dűlő 

 Fenyő utca 

 Gesztenyési út 

 Gyöngyvirág utca 

 Hóvirág utca 

 János Engel A. utca 

 Kőbánya 

 Liliom utca 

 Nefelejcs utca 

 Rezeda utca 

 Rozmaring utca 

 Rózsa utca 

 Szegfű utca 

 Viola utca 

 Zobák puszta 

 Zobáki út 

 

Belvárosi Óvoda 

 

 Kossuth L. utca   103, 44 

 Bajcsy-Zs. utca 

 Nyár utca 

 Ősz utca 

 Tavasz utca 

 Tél utca 

 Hársfa utca 

 Diófa utca 

 Akácfa utca 

 Béke I. sor 

 Béke II. sor 

Szilvási Óvoda 

 

 Alkotmány utca 1-41, 4-38 

 Dózsa Gy. utca 

 Függetlenség 

 Kiss János utca 

 Kölcsey F. utca 

 Március 15. utca 

 Pannónia utca 

 Szilvási út 

 Táncsics Mihály utca 

 



 Béke III. sor 

 Kórház utca 

 Majális tér utca 

 Sóstó utca 

 Ady Endre utca 

 József A. utca 

Felsőszilvási Óvoda 

 

 Alkotmány utca 40., 43. ,  

 Aranypohár dűlő 

 Cseresznyák dűlő 

 Gadány 

 Köztársaság utca 

 Május 1. utca 

 Malompart dűlő 

 Malomszéle dűlő 

 Vértanúk utca 
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Komló Város Önkormányzata és  

a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek  
2012. évi belső ellenőrzési kötelezettségének 

teljesítéséről 
 



I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA  
 
 
a) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől 
való eltérések indokai, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága 
 
Tervfeladatok teljesítésének értékelése 
 
2012. évre a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési 
egysége Komló Város Önkormányzatára és intézményeire vonatkozóan összesen 
három vizsgálatot tervezett. A 2012.évre vonatkozó ellenőrzési terv egy alkalommal 
módosításra is került, ennek megfelelően a vizsgálatok száma négy lett, illetve egy a 
kistérségi átalakuláshoz kapcsolódó tanácsadási tevékenység is elvégzésre került.  
 
Az alábbi tervben szereplő vizsgálatok megvalósításra kerültek: 

 
 

 2011. évben Komló Város Intézményei által igénybevett normatív állami 
hozzájárulások (Költségvetési tv. 3. sz. melléklete) elszámolását szolgáló 
intézményi adatszolgáltatások ellenőrzése 
 

 Komló Város Önkormányzata közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági 
folyamatainak ellenőrzése  
 

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

 Alapító okiratok felülvizsgálata Komló Város Önkormányzat egyes 
intézményeinél 
 
 

Az alábbi tanácsadási tevékenységre került sor az év folyamán 
 

 A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás feladatátszervezésével 
kapcsolatos tanácsadási tevékenység 

 
 
Tervtől való eltérés indokai 
 
A tervben szereplő ellenőrzések végrehajtásra kerültek. Egyéb eltérés a tervtől az 
ütemezésben volt tapasztalható. 
 
Terven felüli ellenőrzés indokai 
 
Terven felüli ellenőrzésre 2012 évben nem került sor. 
 

 
 
 
 
 



b) Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet 
elősegítő és akadályozó tényezők 
 
 Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte 
 
2005. évtől Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzését a Komlói Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás által foglalkoztatott belső ellenőrzési egység látja 
el.  
 
A belső ellenőrzési egység az elmúlt évben az alábbiak szerint alakult: 
 
1 fő teljes munkaidős belső ellenőrzési vezető,  
2 fő teljes munkaidős belső ellenőr. 
 
Valamennyien rendelkeznek szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, így teljesült 
a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ának (1)-(4) bekezdései által előírt 
képesítési követelmény. A szakirányú végzettségen túl mérlegképes könyvelői és 
adótanácsadói képesítésű ellenőr is van az ellenőri csoportban.  
 
A fenti kormányrendelet 24. §-ának (2) bekezdése szerinti legalább két éves 
ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben szerzett 
tapasztalattal szintén valamennyien rendelkeznek.  
 
A belső ellenőrzési vezető korábban elvégezte a Belső ellenőrzés gyakorlata c. helyi 
önkormányzatokra specializált tanfolyamot. Az ellenőrök informatikai képzésben is 
részesültek.  
 
A belső ellenőrök minden évben – így 2012-ben is – folyamatosan részt vesznek 
szakmai képzéseken, klubfoglalkozásokon, előadásokon melyek témájukban 
széleskörűek (adó, számvitel, államháztartás stb.). A szakmai ismeretek további 
bővítése folyamatosan cél. 
 
A belső ellenőrök funkcionális függetlensége a belső ellenőrzési kézikönyvben és a 
gyakorlatban is biztosított. Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem merült 
fel.  
 
Valamennyi vizsgálatot a Társulás belső ellenőrzési csoportjának tagjai végezték, 
külső erőforrás igénybevételére nem került sor. Mivel a külső erőforrás bevonása 
magas költségvonzattal jár és több esetben kevésbé hatékony, a továbbiakban is 
erre törekszünk. A szakmai ismeretek folyamatos bővítésével, a magas szakmai 
színvonalú képesítések megszerzésével kívánjuk mindezt a jövőben is elérni, így a 
hatékonyság és a magas színvonal biztosítható.  
 
Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte 
 
Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A 
tárgyi feltételek, szükségletek felmérése folyamatos, így az ellátottság is 
folyamatosan javuló, bővülő tendenciát mutat. A költségvetésben biztosított források 
függvényében folyamatosan törekszünk a tárgyi feltételek javítására, a színvonal és 
a hatékonyság növelése érdekében. A különböző klubtagságokkal (Belső ellenőrök 
klubja, Költségvetési klub), valamint a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai 



Zrt.-vel való együttműködés az ellenőrzési folyamatok színvonalának további 
emelését teszik lehetővé.  
  
Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők 
 
Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen segítő tényezők nem adódtak. Külső erőforrás 
igénybevételére nem került sor. 
  
Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők 
 
Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak. 
  
A gazdasági társaságok ellenőrzését azonban megnehezíti az erre vonatkozó 
részletes jogi szabályozás hiánya. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (Ötv.) 92. 
§-ában (2012 évben még hatályos paragrafus) foglaltak szerint belső ellenőrzését 
ellátó személy vagy szervezet 

 ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, 

 ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítást 
biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú 
társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat 
költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával 
kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. 

 
A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza. A gazdasági társaságokra 
vonatkozó részletes szabályok azonban nem kerültek meghatározásra.  
 



c) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai 
  
2011. évben Komló Város Intézményei által igénybevett normatív állami 
hozzájárulások (Költségvetési tv. 3. sz. melléklete) elszámolását szolgáló 
intézményi adatszolgáltatások ellenőrzése 
 
Megállapítások 
 
Az ellenőrzés Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és az 
Önkormányzat azon önállóan gazdálkodó, illetve önállóan működő és gazdálkodó 
intézményeire terjedt ki, amelyek normatív állami hozzájárulásra jogosultak. Így 
többek között helyszíni ellenőrzést végeztünk az alábbi intézményeknél: 
 

 Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda 
 Komló Város Önkormányzat „Szilvási Nevelési Oktatási Központ” Bölcsőde, 

Óvoda és Általános Iskola 
 Komló Város Önkormányzat Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és 

Óvoda 
 Komló Város Önkormányzat „Kökönyösi Oktatási Központ” Óvodája, Általános 

Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata 

 
(Az intézményeknél lefolytatott vizsgálatokról intézményenkénti részjelentések 
készültek.) 
 
Komló Város Önkormányzata 2011. évben összesen 1 154 469 e Ft normatív állami 
hozzájárulást szerepeltetett beszámolójában , melyből 291 314 e Ft a Költségvetési 
törvény 3. sz. mellékletének alábbi jogcímei alapján került meghatározásra. (A 
jogcímek többnyire az önkormányzat lakosságszámának függvényében kerülnek 
megállapításra.)  
 
Az Önkormányzat által elszámolt normatív állami támogatások 74,77%-a (863 156 
199 Ft) a közoktatási, illetve gyermekek napközbeni ellátását biztosító feladatokhoz 
járult hozzá. 
 
Az ellenőrzés a 2010/2011-es és a 2011/2012-es éveket érintette. A normatív állami 
hozzájárulással érintett intézmények teljeskörűen teljesítették adatszolgáltatási 
kötelezettségüket az Önkormányzat felé, melyen a közoktatási normatívák 
elszámolása, azok önkormányzati beszámolóban történő szerepeltetése alapszik. Az 
adatszolgáltatások valódiságának, szabályszerűségének, alátámasztottságának 
ellenőrzésére a fent felsorolt intézményekben (illetve azok tagintézményeiben) 
lefolytatott helyszíni vizsgálatok kereteiben került sor.  
 
Mind a 2010/2011-es, mind pedig a 2011/2012-es évet érintően az Intézményeknél 
az adatszolgáltatások köre, az adatok alátámasztását szolgáló dokumentumok, 
nyilvántartások, statisztikák minden esetben rendelkezésre álltak.  
 
 

 

2011. évi- lakosságszám arányos - normatív állami hozzájárulások 

(Költségvetési törvény 3.sz melléklet alapján) 



 

Megnevezés 

Önkormányzat 
által 

megállapított 
mutató 

Ellenőrzés 
által 

megállapított 
mutató 

 Fajlagos összeg 
(Ft) 

 
Önkormányzat 

által 
elszámolt, 

ellenőrzés 
által 

megállapított 
összeg (Ft) 

Települési önkormányzatok üzemeltetési, 
igazgatási, sport-és kulturális feladatai 

26 453 26 453 2 769 73 248 357 

Okmányirodák működése és gyámügyi 
igazgatási feladatok 

        

Alap-hozzájárulás 1 1 3 000 000 3 000 000 

Okmányiroda működési kiadásai 23 202 23 202 276 6 403 752 

Gyámügyi igazgatási feladatok 289 289 28600 8 265 400 

Építésügyi igazgatási feladatok         

Térségi normatív hozzájárulás 40 676 40 676 56 2 277 856 

Kiegészítő hozzájárulás építésügyi 
igazgatási feladatokhoz 

542 542 7 729 4 189 118 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 526 526 2 612 1 373 912 

Üdülőhelyi feladatok 6 280 730 6 280 730 1,5 9 421 095 

Pénzbeli szociális juttatások     4000-20000 183 134 119 

Összesen 291 313 609 

 
Az intézmények a 2011. évi Költségvetési törvény 3. sz. mellékletében megtalálható 
valamennyi közoktatási normatívával kapcsolatban érintettek voltak, mely átlagosan 
óvodánként 6 fő jogcímet (alaphozzájárulás, intézményi társulás óvodájába járó 
gyermekek támogatása, sajátos nevelési igényű gyermekek, nemzetiségi nevelés, 
roma kisebbségi nevelés, étkeztetés) jelentett. Az Önkormányzat óvodái által 
elszámolt normatív állami hozzájárulások 2010. évben összesen (198 233 e Ft) a 
közoktatási normatívák összegének 22,96%-át tették ki. Az óvodai intézményekben 
az adatszolgáltatás megalapozottsága, jogszerűsége jogcímenkénti 
részletezettségben, tételesen került ellenőrzésre. A belső ellenőrzés többek között 
vizsgálta az intézmények alapító okiratait, a közoktatási statisztika adatai és a 
tényleges adatok közötti összhang meglétét, az óvodai felvételi és mulasztási 
naplókat, azok megfelelő adatokkal történő kitöltését, a sajátos nevelési igényű 
státuszra vonatkozó határozatok meglétét, érvényességét, az egyéni fejlesztési 
terveket, a nem magyar nyelven folyó nevelés és roma kisebbségi nevelés 
igénybevételi kérelmeit, az étkezési nyilvántartásokat, valalmint a kedvezményes 
étkeztetésre jogosító igazolásokat gyermekenként. Az óvodai csoport szervezéséhez 
(a maximális csoport létszámra vonatkozóan) az óvodák OKÉV engedéllyel, illetve 
fenntartói hozzájárulással rendelkeztek. 
 
Komló Város általános iskolái és középfokú oktatási intézményei által 2011. évben 
elszámolt normatív állami hozzájárulások összesen (640 772 e Ft) az 
önkormányzatot megillető közoktatási normatívák összegének 74,23 %-át tették ki. 
Az általános iskolákban átlagosan 8 fő jogcím (alaphozzájárulás, intézményi társulás 
iskolájába járó gyermekek támogatása,  sajátos nevelési igényű gyermekek, 
nemzetiségi nevelés, roma kisebbségi nevelés, napközis vagy tanulószobai 
foglalkozás, étkeztetés, tankönyv támogatás) került vizsgálatra.  
A középfokú intézmények esetében a kollégiumi ellátás, illetve az iskolai gyakorlati 
képzés, valamint a szakmai gyakorlati képzés is a vizsgálat tárgyát képezték. A 
helyszíni vizsgálat során az intézményi adatszolgáltatás helytállóságának, megfelelő 
alátámasztottságának meglétét többek között a következő dokumentumok tételes 



áttekintésével ellenőriztük: intézmények alapító okiratai, közoktatási statisztikái, 
osztálynaplók, napközis és tanulószobai foglalkoztatás naplói, sajátos nevelési 
igényű státuszra vonatkozó határozatok, egyéni fejlesztési tervek, a nem magyar 
nyelven folyó nevelés és roma kisebbségi nevelés igénybevételi kérelmek, az 
étkezési nyilvántartások, valamint a kedvezményes étkeztetésre jogosító igazolások, 
illetve a tankönyvellátás támogatásához az intézményi nyilvántartás és a 
kedvezményes tankönyvigénylést alátámasztó iratok. A gyakorlati képzések 
esetében a helyszíni ellenőrzés a közoktatási statisztikára, az osztálynaplókra és a 
tanulószerződésekre terjedt ki. 
 
A ”Kökönyösi Oktatási Központ” tagintézményeként, az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben az intézményi adatszolgáltatáson 2-2 jogcím 
megalapozottságát vizsgáltuk. Az intézmény jogosult volt mind az „Alapfokú 
művészetoktatás”, mind pedig a „Pedagógiai módszerek támogatása” jogcímen a 
normatív támogatás igénylésére. A helyszínen részletesen vizsgáltuk a 
zeneművészeti, a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti 
képzésben résztvevő tanulókról vezetett naplókat, órarendeket. A intézmény 24 151 
e Ft normatív állami hozzájárulás elszámolására volt jogosult a 2011. évben, mely a 
közoktatási normatívák 2,79%-át tette ki. 
 
Az Önkormányzat által igényelt közoktatási normatívák intézményenkénti 
megoszlását az alábbi diagram szemlélteti: 
 
 

2011. évi közoktatási normatív állami hozzájárulások 

intézményenkénti megoszlása 

 

 
 

 
Az Önkormányzat által elszámolt közoktatási normatívák részletesen az alábbi 
táblázatban kerültek számszerűsítésre, melyen az önkormányzat és a belső 
ellenőrzés által jogszerűnek tartott adatok is feltüntetésre kerültek: 
 

2011. évi közoktatási normatív állami hozzájárulások 

(Költségvetési törvény 3. sz. melléklet alapján) 

 



JOGCÍM 

M
e
n

n
y
is

é
g
i 

e
g
y
sé

g
 

2
0
1
0
/2

0
1

1
. 

é
v
i 

té
n

y
 

Ö
n

k
o
r
m

á
n

y
z
a
t 

2
0
1
0
/2

0
1

1
. 

é
v
i 

té
n

y
 

E
ll

e
n

ő
r
z
é
s 

2
0
1
1
/2

0
1

2
. 

é
v
i 

té
n

y
 

Ö
n

k
o
r
m

á
n

y
z
a
t 

2
0
1
1
/2

0
1

2
. 

é
v
i 

té
n

y
 

E
ll

e
n

ő
r
z
é
s 

F
a
jl

a
g
o
s 

ö
ss

z
e
g

 

(F
t)

 

Ö
ss

z
e
g

 

(F
t)

 Ö
n

k
o
r
m

á
n

y
z
a

t 

megnevezése 1 2 3 4 5 6 

Óvodai nevelés 

  legfeljebb napi 8 óra az 1-3. nevelési 

évben 

8 hó fő 0 0     2 350 000 0 

          nyitva tartás 8 hó  fő 0 0     2 350 000 0 

 napi 8 órát meghaladó az 1-3. nevelési 

évben 

8 hó fő 0 0     2 350 000 0 

          nyitva tartás 8 hó fő 819 819     2 350 000 103 870 000 

  legfeljebb napi 8 óra az 1-3. nevelési 

évben 

4 hó fő     0 0 2 350 000 0 

          nyitva tartás 4 hó fő     0 0 2 350 000 0 

 napi 8 órát meghaladó az 1-3. nevelési 

évben 

4 hó fő     0 0 2 350 000 0 

          nyitva tartás 4 hó fő     848 848 2 350 000 53 815 000 

Általános iskola 

az 1-4. évfolyamon összesen 8 hó fő 889 889     2 350 000 83 190 000 

az 1-2. évfolyamon 8 hó fő 456 456     2 350 000 40 890 000 

             1 évfolyam 8 hó fő 225 225     2 350 000 20 210 000 

             2. évfolyam 8 hó fő 231 231     2 350 000 20 680 000 

             3. évfolyam 8 hó fő 206 206     2 350 000 18 800 000 

             4. évfolyam (ideértve a fejlesztő iskolai 

tanulókat évfolyamtól függetlenül) 
8 hó fő 227 227     2 350 000 23 500 000 

az 5-8. évfolyamon összesen 8 hó fő 884 884     2 350 000 99 953 333 

az 5-6. évfolyamon  8 hó fő 438 438     2 350 000 46 216 667 

             5. évfolyam 8 hó fő 222 222     2 350 000 23 500 000 

             6. évfolyam 8 hó fő 216 216     2 350 000 22 873 333 

a 7-8. évfolyamon összesen 8 hó fő 446 446     2 350 000 53 423 333 

             7. évfolyam 8 hó fő 232 232     2 350 000 27 886 667 

             8.évfolyam 8 hó fő 214 214     2 350 000 25 693 333 

az 1-4. évfolyamon összesen 4 hó fő     863 863 2 350 000    40 263 333 

az 1-2. évfolyamon 4 hó fő     435 435 2 350 000    19 505 000 

             1 évfolyam 4 hó fő     218 218 2 350 000    9 791 667 

             2. évfolyam 4 hó fő     217 217 2 350 000    9 713 333 

             3. évfolyam 4 hó fő     226 226 2 350 000    10 261 667 

             4. évfolyam (ideértve a fejlesztő iskolai 

tanulókat évfolyamtól függetlenül) 
4 hó fő     202 202 2 350 000    10 496 667 

az 5-8. évfolyamon összesen 4 hó fő     861 861 2 350 000    48 410 000 

az 5-6. évfolyamon  4 hó fő     437 437 2 350 000    23 108 333 

             5. évfolyam 4 hó fő     223 223 2 350 000    11 750 000 

             6. évfolyam 4 hó fő     214 214 2 350 000    11 280 000 

a 7-8. évfolyamon összesen 4 hó fő     424 424 2 350 000    25 380 000 

             7. évfolyam 4 hó fő     213 213 2 350 000    12 768 333 

             8.évfolyam 4 hó fő     211 211 2 350 000    12 611 667 

Középfokú iskola 

összesen 9-10.évfolyam 8 hó fő 388 388     2 350 000    50 603 333 

9. évfolyam 

összesen 8 hó fő 183 183     2 350 000    23 970 000 

gimnázium 8 hó fő 68 68     2 350 000    8 930 000 

szakközépiskola 8 hó fő 56 56     2 350 000    7 363 333 

szakiskola 8 hó fő 59 59     2 350 000    7 676 667 

10. évfolyam 

összesen 8 hó fő 205 205     2 350 000    26 790 000 

gimnázium 8 hó fő 47 47     2 350 000    6 110 000 

szakközépiskola 8 hó fő 78 78     2 350 000    10 183 333 

szakiskola 8 hó fő 80 80     2 350 000    10 496 667 

összesen 11-12.évfolyam 8 hó fő 323 323     2 350 000    49 820 000 

11. évfolyam 

összesen 8 hó fő 167 167     2 350 000    25 850 000 

gimnázium 8 hó fő 67 67     2 350 000    10 340 000 

szakközépiskola 8 hó fő 100 100     2 350 000    15 510 000 

12. évfolyam 

összesen 8 hó fő 156 156     2 350 000    24 126 667 

gimnázium 8 hó fő 57 57     2 350 000    8 773 333 

szakközépiskola 8 hó fő 99 99     2 350 000    15 353 333 

13. évfolyam 

összesen 8 hó fő 24 24     2 350 000    3 916 667 

gimnázium 8 hó fő 24 24     2 350 000    3 916 667 

szakközépiskola 8 hó fő 0 0     2 350 000    0 

összesen 9-10.évfolyam 4 hó fő     326 326 2 350 000    21 228 333 



9. évfolyam 

összesen 4 hó fő     138 138 2 350 000    9 008 333 

gimnázium 4 hó fő     86 86 2 350 000    5 640 000 

szakközépiskola 4 hó fő     52 52 2 350 000    3 368 333 

szakiskola 4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

10. évfolyam 

összesen 4 hó fő     188 188 2 350 000    12 220 000 

gimnázium 4 hó fő     63 63 2 350 000    4 073 333 

szakközépiskola 4 hó fő     79 79 2 350 000    5 170 000 

szakiskola 4 hó fő     46 46 2 350 000    2 976 667 

összesen 11-13.évfolyam 4 hó fő     262 262 2 350 000    20 210 000 

11. évfolyam 

összesen 4 hó fő     105 105 2 350 000    8 068 333 

gimnázium 4 hó fő     41 41 2 350 000    3 133 333 

szakközépiskola 4 hó fő     64 64 2 350 000    4 935 000 

12. évfolyam 

összesen 4 hó fő     157 157 2 350 000    12 141 667 

gimnázium 4 hó fő     65 65 2 350 000    5 013 333 

szakközépiskola 4 hó fő     92 92 2 350 000    7 128 333 

13. évfolyam 

összesen 4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

gimnázium 4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

szakközépiskola 4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

Iskolai szakképzés, elméleti 

képzés 

felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, 

szakközépiskola első-harmadik, harmadikat 

követő további szakképzési évfolyama összesen 

8 hó fő 234 234     2 350 000    26 633 333 

felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, 

szakközépiskola első szakképzési évfolyama 
8 hó fő 133 133     2 350 000    15 040 000 

szakiskola, szakközépiskola második szakképzési 

évfolyama 
8 hó fő 74 74     2 350 000    8 460 000 

szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő 

további szakképzési évfolyama 
8 hó fő 27 27     2 350 000    3 133 333 

szakiskola, szakközépiskola harmadik 

szakképzési évfolyama 
8 hó fő 0 0     2 350 000    0 

felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, 

szakközépiskola első-harmadik, harmadikat 

követő további szakképzési évfolyama összesen 

4 hó fő     311 311 2 350 000    17 625 000 

felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, 

szakközépiskola első szakképzési évfolyama 
4 hó fő     171 171 2 350 000    9 713 333 

szakiskola, szakközépiskola második szakképzési 

évfolyama 
4 hó fő     110 110 2 350 000    6 266 667 

szakiskola, szakközépiskola harmadik 

szakképzési évfolyama 
4 hó fő     30 30 2 350 000    1 723 333 

szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő 

további szakképzési évfolyama 
4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

Alapfokú művészetoktatás 

Zeneművészeti ág előképző, 

alapképző és továbbképző 

évfolyama 

összesen 8 hó fő 182 182     2 350 000    6 110 000 

minősített 

intézményben 
8 hó fő 182 182     2 350 000    6 110 000 

nem minősített 

intézményben 
8 hó fő 0 0     2 350 000    0 

képző- és iparművészeti, 

táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ág előképző, 

alapképző és továbbképző 

évfolyama 

összesen 8 hó fő 172 172     2 350 000    2 193 333 

minősített 

intézményben 
8 hó fő 172 172     2 350 000    2 193 333 

nem minősített 

intézményben 
8 hó fő 0 0     2 350 000    0 

Zeneművészeti ág előképző, 

alapképző és továbbképző 

évfolyama 

összesen 4 hó fő     167 167 2 350 000    5 875 000 

minősített 

intézményben 
4 hó fő     167 167 2 350 000    5 875 000 

nem minősített 

intézményben 
4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

képző- és iparművészeti, 

táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ág előképző, 

alapképző és továbbképző 

évfolyama 

összesen 4 hó fő     178 178 2 350 000    2 506 667 

minősített 

intézményben 
4 hó fő     178 178 2 350 000    2 506 667 

nem minősített 

intézményben 
4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

Kollégiumok közoktatási 

feladatai 

összesen 8 hó fő 34 34     2 350 000    2 820 000 

óvoda 8 hó fő 0 0     2 350 000    0 

általános iskola 8 hó fő 0 0     2 350 000    0 

gimnázium 8 hó fő 1 1     2 350 000    156 667 

szakközépiskola 8 hó fő 17 17     2 350 000    1 410 000 

szakiskola 8 hó fő 16 16     2 350 000    1 253 333 

Kollégiumok közoktatási 

feladatai 

összesen 4 hó fő     28 28 2 350 000    2 663 333 

óvoda 4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

általános iskola 4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

gimnázium 4 hó fő     3 3 2 350 000    313 333 

szakközépiskola 4 hó fő     12 12 2 350 000    1 175 000 

szakiskola 4 hó fő     13 13 2 350 000    1 253 333 

Napközis/tanulószobai 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hó fő 436 436     2 350 000    6 580 000 



iskolaotthonos 

foglalkoztatás 

5-8 évfolyamos napközis/tanulószobai 

foglalkozatás 
8 hó fő 98 98     2 350 000    940 000 

1-4. évfolyamos iskolaotthonos foglalkoztatás 8 hó fő 0 0     2 350 000    0 

1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó fő     604 604 2 350 000    4 543 333 

5-8 évfolyamos napközis/tanulószobai 

foglalkozatás 
4 hó fő     144 144 2 350 000    705 000 

1-4. évfolyamos iskolaotthonos foglalkoztatás 4 hó fő     0 0 2 350 000    0 

Iskolai gyakorlati oktatás 

szakképzés, szakmai 

gyakorlati képzés 

Iskolai gyakorlati 

oktatás  

a szakiskola 9-

10.évfolyamán, nyelvi 

előkészítő évfolyam 

esetén 10-11. évfolyam 

8 hó fő 0 0     35 000    0 

a szakközépiskola 9-

10.évfolyamán, nyelvi 

előkészítő évfolyam 

esetén 10-11. évfolyam 

8 hó fő 0 0     35 000    0 

a szakiskola 9-

10.évfolyamán, nyelvi 

előkészítő évfolyam 

esetén 10-11. évfolyam 

4 hó fő     0 0 35 000    0 

a szakközépiskola 9-

10.évfolyamán, nyelvi 

előkészítő évfolyam 

esetén 10-11. évfolyam 

4 hó fő     0 0 35 000    0 

Szakmai gyakorlati 

képzés a szakképzési 

évfolyamokon 

Egyévfolyamos képzés, 

valamint a 

többévfolyamos képzés 

második szakképzési és 

a (készségfejlesztő) 

speciális szakiskola 

szakképzési 

évfolyamaira 

8 hó fő 18 18     98 000    1 176 000 

Egyévfolyamos képzés, 

valamint a 

többévfolyamos képzés 

második szakképzési és 

a (készségfejlesztő) 

speciális szakiskola 

szakképzési 

évfolyamaira 

4 hó fő     23 23 98 000    751 333 

Az első évfolyamos 

képzéshez, ha a képzési 

idő meghaladja az egy 

évet 

8 hó fő 80 80     137 200    7 317 333 

Az első évfolyamos 

képzéshez, ha a képzési 

idő meghaladja az egy 

évet 

4 hó fő     108 108 137 200    4 939 200 

Az utolsó évfolyamos 

képzéshez, ha a képzési 

idő meghaladja az egy 

évet 

8 hó fő 0 0     58 800    0 

Az utolsó évfolyamos 

képzéshez, ha a képzési 

idő meghaladja az egy 

évet 

4 hó fő     15 15 58 800    294 000 

A tanulószerződéssel 

nem önkormányzati 

tanműhelyben történő 

képzéshez 

8 hó fő 131 131     19 600    1 711 733 

A tanulószerződéssel 

nem önkormányzati 

tanműhelyben történő 

képzéshez 

4 hó fő     165 165 19 600    1 078 000 

Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók 

nevelése, oktatása 

tanulmányaikat 

magántanulóként folytató 

sajátos nevelési igényű 

tanulók a rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye 

alapján, valamint nem 

sajátos nevelési igényű 

tanulók orvosi igazolás 

alapján  

8 hó fő 0 0     224 000    0 

8 hó fő 0 0     224 000    0 

8 hó fő 0 0     224 000    0 

8 hó fő 0 0     224 000    0 

8 hó fő 0 0     224 000    0 

4 hó fő     0 0 224 000    0 

4 hó fő     0 0 224 000    0 

4 hó fő     0 0 224 000    0 

4 hó fő     0 0 224 000    0 

4 hó fő     0 0 224 000    0 

Gyógypedagógiai 

nevelésből 

visszahelyezettek, valamint 

folyamatosan figyelemmel 

kísért tanulók 

8 hó fő 0 0     134 400    0 

4 hó fő     0 0 134 400    0 

testi, érzékszervi súlyos, 

középsúlyos értelmi 

fogyatékos, autista, 

halmozottan fogyatékos 

8 hó fő 8 8     358 400    1 911 467 

8 hó fő 3 3     358 400    716 800 

8 hó fő 1 1     358 400    238 933 



gyermekek/tanulók 8 hó fő 0 0     358 400    0 

8 hó fő 2 2     358 400    477 867 

8 hó fő 0 0     358 400    0 

8 hó fő 2 2     358 400    477 867 

4 hó fő     7 7 358 400    836 267 

4 hó fő     3 3 358 400    358 400 

4 hó fő     1 1 358 400    119 467 

4 hó fő     0 0 358 400    0 

4 hó fő     2 2 358 400    238 933 

4 hó fő     0 0 358 400    0 

4 hó fő     1 1 358 400    119 467 

beszédfogyatékos, az 

enyhén értelmi fogyatékos 

sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók  

8 hó fő 132 132     179 200    15 769 600 

8 hó fő 18 18     179 200    2 150 400 

8 hó fő 69 69     179 200    8 243 200 

8 hó fő 3 3     179 200    358 400 

8 hó fő 2 2     179 200    238 933 

8 hó fő 40 40     179 200    4 778 667 

4 hó fő     115 115 179 200    6 869 333 

4 hó fő     18 18 179 200    1 075 200 

4 hó fő     68 68 179 200    4 061 867 

4 hó fő     0 0 179 200    0 

4 hó fő     0 0 179 200    0 

4 hó fő     29 29 179 200    1 732 267 

megismerő funkciók, vagy a 

viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos, vagy súlyos 

rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók  

8 hó fő 10 10     134 400    896 000 

8 hó fő 1 1     134 400    89 600 

8 hó fő 7 7     134 400    627 200 

8 hó fő 0 0     134 400    0 

8 hó fő 1 1     134 400    89 600 

8 hó fő 1 1     134 400    89 600 

4 hó fő     29 29 156 800    1 515 733 

4 hó fő     0 0 156 800    0 

4 hó fő     8 8 156 800    418 133 

4 hó fő     5 5 156 800    261 333 

4 hó fő     5 5 156 800    261 333 

4 hó fő     11 11 156 800    574 933 

korai fejlesztő gondozás 12 hó fő         240 000    0 

fejlesztő felkészítés (5-6 

éves kor között, a súlyosan, 

halmozottan fogyatékos 

gyermekek részére a 

kötelező óvodai nevelésben 

való részvételnek 

megfeleltethető ellátás) 

12 hó fő         305 000    0 

egyéni fejlesztő felkészítés 

(Az egyéni fejlesztő 

felkészítés a súlyosan, 

halmozottan fogyatékos 

tankötelezettek részére a 

tankötelezettség 

magántanulóként való 

teljesítésének 

megfeleltethető ellátás) 

12 hó fő         427 000    0 

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, 

valamint a roma kisebbségi oktatás 

Nemzeti, etnikai kisebbségi 

óvodai nevelés, iskolai 

oktatás, nyelvoktatás, roma 

kisebbségi oktatás, 

kiegészítő kisebbségi 

oktatás 

8 hó fő 715 715     40 000    19 066 667 

8 hó fő 194 194     40 000    5 173 333 

8 hó fő 438 438     40 000    11 680 000 

8 hó fő 57 57     40 000    1 520 000 

8 hó fő 0 0     40 000    0 

8 hó fő 26 26     40 000    693 333 

4 hó fő     701 701 40 000    9 346 667 

4 hó fő     192 192 40 000    2 560 000 

4 hó fő     449 449 40 000    5 986 667 

4 hó fő     49 49 40 000    653 333 

4 hó fő     0 0 40 000    0 

4 hó fő     11 11 40 000    146 667 

Kizárólag magyar nyelven 

folyó roma kisebbségi 

nevelés, oktatás 

8 hó fő 94 61     40 000    2 506 667 

8 hó fő 41 41     40 000    1 093 333 

8 hó fő 53 20     40 000    1 413 333 



8 hó fő 0 0     40 000    0 

8 hó fő 0 0     40 000    0 

8 hó fő 0 0     40 000    0 

4 hó fő     89 61 40 000    1 186 667 

4 hó fő     43 43 40 000    573 333 

4 hó fő     46 18 40 000    613 333 

4 hó fő     0 0 40 000    0 

4 hó fő     0 0 40 000    0 

4 hó fő     0 0 40 000    0 

Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, 

nyelvi előkészítő oktatás 

nappali rendszerű iskola 

oktatásban nemzetiségi 

nyelven folyó oktatás 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

nappali rendszerű iskola 

oktatásban két tanítási 

nyelven folyó oktatás 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

8 hó fő 0 0     64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

Nyelvi előkészítő 

évfolyamok (9. évfolyamok) 

8 hó fő 33 33     64 000    1 408 000 

8 hó fő 33 33     64 000    1 408 000 

8 hó fő 0 0,0     64 000    0 

4 hó fő     31 31 64 000    661 333 

4 hó fő     31 31 64 000    661 333 

4 hó fő     0 0 64 000    0 

Egyes pedagógiai 

programok, módszerek 

támogatás 

Pedagógiai 
módszerek 
támogatása 

minősít

ett 

alapfok

ú 

művész

eti 

oktatás 

zeneművészeti 

ágon 
8 hó fő 182 182     44 900    5 447 867 

képző-és 

iparművészeti, 

táncművészeti, 

szín-és 

bábművészeti 

ágon, valamint a 

zeneművészeti 

ágon csoportos 

főtanszakos 

zeneoktatásban  

8 hó fő 172 172     17 600    2 018 133 

A középszintű 
érettségi vizsga 
és a szakmai 
vizsga 
lebonyolítása 

 középszintű érettségi vizsga  12 hó fő     180 180 6 000    1 080 000 

szakmai vizsga 

12 hó fő     70 70 6 000    420 000 

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 
támogatása 

12 hó fő     2 508 2508 1 750    4 389 000 
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Bejáró nappali tanulók ellátása 

8 hó fő 210 210     15 300    2 142 000 

8 hó fő 45 45     15 300    459 000 

8 hó fő 69 69     15 300    703 800 

8 hó fő 96 96     15 300    979 200 

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 
ellátása 

4 hó fő     206 206 15 300    1 050 600 

4 hó fő     46 46 15 300    234 600 

4 hó fő     77 77 15 300    392 700 

4 hó fő     83 83 15 300    423 300 

Intézményi társulás 

óvodájába, iskolájába járó 

gyermekek, tanulók 

támogatása 

2008-2010.években 

alakuló társulások 

esetén 

8 hó fő 253 253     36 300    6 122 600 

8 hó fő 83 83     36 300    2 008 600 

8 hó fő 78 78     36 300    1 887 600 

8 hó fő 92 92     36 300    2 226 400 

4 hó fő     246 246 32 000    2 624 000 

4 hó fő     89 89 32 000    949 333 



4 hó fő     80 80 32 000    853 333 

4 hó fő     77 77 32 000    821 333 

Szociális juttatások, egyéb 

szolgáltatások 

Kedvezményes 

óvodai, iskolai, 

kollégiumi 

étkeztetés 

összesen 12 hó fő     1234 1234 68 000    83 912 000 

óvodában 

12 hó fő     
300,0

0 

300,0

0 
68 000    20 400 000 

12 hó fő     29,00 29,00 68 000    1 972 000 

12 hó fő     21,00 21,00 68 000    1 428 000 

általános iskolában 

12 hó fő     
715,0

0 

715,0

0 
68 000    48 620 000 

12 hó fő     63,00 63,00 68 000    4 284 000 

12 hó fő     43,00 43,00 68 000    2 924 000 

gimnázium 

12 hó fő     16,00 16,00 68 000    1 088 000 

12 hó fő     5,00 5,00 68 000    340 000 

12 hó fő     2,00 2,00 68 000    136 000 

szakközépiskola 

12 hó fő     9,00 9,00 68 000    612 000 

12 hó fő     3,00 3,00 68 000    204 000 

12 hó fő     1,00 1,00 68 000    68 000 

szakiskola 

12 hó fő     8,00 8,00 68 000    544 000 

12 hó fő     1,00 1,00 68 000    68 000 

12 hó fő     2,00 2,00 68 000    136 000 

kollégium 

12 hó fő     11,00 11,00 68 000    748 000 

12 hó fő     1,00 1,00 68 000    68 000 

12 hó fő     4,00 4,00 68 000    272 000 

nappali tanulók 

tankönyvellátásána

k támogatása 

tanulók ingyenes 

tankönyvellátása 
12 hó fő     1 394 1394 12 000    16 728 000 

kollégiumi, 

diákotthoni 

lakhatási feltételek 

megteremtése 

összesen 8 hó fő 34 34     165 000    3 740 000 

óvoda 8 hó fő 0 0     165 000    0 

általános iskola 8 hó fő 0 0     165 000    0 

gimnázium 8 hó fő 1 1     165 000    110 000 

szakközépiskola 8 hó fő 17 17     165 000    1 870 000 

szakiskola 8 hó fő 16 16     165 000    1 760 000 

Összesen 863 156 200 

 

A közoktatási célú normatívák esetében az önkormányzat 863 156 e Ft hozzájárulást 
szerepeltetett a beszámolóban, melyhez képest az ellenőrzés 861 903 e Ft 
elszámolását tartja jogosnak. Az eltérés 1 253 e Ft, mely a kizárólag magyar nyelven 
folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás jogcímen adódik.  
 
A normatív támogatások igénylését és elszámolását minden esetben alá kell 
támasztani dokumentumokkal, nyilvántartásokkal, amelyeket folyamatosan vezetni 
és ellenőrizni kell. A helyszíni vizsgálat során megállapítottuk, hogy a vizsgált tanügyi 
nyilvántartások és a normatíva elszámolást alátámasztó dokumentumok 
összességében folyamatosan vezetésre kerültek, azonban néhány esetben nem 
voltak teljeskörűen megfelelőek, nyomon követhetőek, a bennük szereplő javítások 
nem egyértelműek. (pl.: napközis-tanulószobai naplók). 
 
A korábbi vizsgálatok tapasztalatai alapján egyes jogcímekhez, melyekhez indokolt 
volt (többek között: kedvezményes étkezés igénybevételének kérelme, 
kedvezményes tankönyv támogatás iránti kérelem, kedvezményes étkeztetés és 
tankkönyv támogatás nyilvántartása, napközis és tanulószobai foglalkozásokról 
vezetett nyilvántartás, nemzetiségi nevelés, oktatás igénybevételének kérelme) 
egységes nyilvántartás, dokumentáció került a belső ellenőrzés által kialakításra. A 
nyilvántartások tartalmaznak minden lényegi információt, amely a jogos támogatás 
megállapításához szükséges. Az intézmények összességében vezették a fenti 
dokumentumokat, vagy azokkal, azonos adattartalommal rendelkező 
nyilvántartásokat alakítottak ki, segítve a belső ellenőrzés munkáját.  
   



Mivel az ellenőrzés a normatív állami hozzájárulás elszámolását megelőző 
ellenőrzés volt, így Komló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámoló már az ellenőrzés adataira épült, eltérést csak a  
fentebb már említett közoktatási jogcím esetében volt, a lakosságszám arányos 
jogcímek esetében a beszámoló helyes összegeket tartalmazott. 
 
 

Javaslatok 
 
Szükséges, hogy a feladatokat ellátó intézmények megfelelő dokumentációval 
rendelkezzenek a hozzájárulások jogosságának érvényesítéséhez, melyre az 
intézmények és az Önkormányzat közötti megalapozott, írásba foglalt 
adatszolgáltatása épülhet. 
 
Továbbá nélkülözhetetlen a közoktatási statisztikák tényleges adatokon alapuló 
kitöltése. A támogatások igénylését és elszámolását minden esetben alá kell 
támasztani dokumentumokkal, nyilvántartásokkal, amelyeket folyamatosan vezetni 
és ellenőrizni kell. 
 
Minden támogatási jogcím igénylésénél, illetve elszámolásánál kiemelt figyelmet kell 
fordítani a tényleges adatok ellenőrzésére, az aktuális költségvetési törvény, illetve 
az ún. ágazati jogszabályok feltételeinek, követelményeinek való megfelelés 
felülvizsgálatára, folyamatos nyomonkövetésére.  
 
A belső ellenőrzés által kialakított nyilvántartások, kérelmek folyamatos, teljeskörű  
használata a jövőben is szükséges. 
 
Célszerűnek tartjuk az adatszolgáltatás formáját úgy kialakítani, hogy azon csak az 
érintett intézmények által igénybe vehető jogcímek szerepeljenek, valamint indokolt 
az adatszolgáltatások határidejének előzetes meghatározása, úgy, hogy az 
intézményeknek megfelelő idő álljon rendelkezésére a megalapozott, teljes körű 
adatszolgáltatásra.  
Indokolt az adatszolgáltatások, az elszámolást alátámasztó dokumentumok, 
nyilvántartások rendszeres időközönkénti ellenőrzése, folyamatba épített, vezetői és 
belső ellenőrzés keretében is.  
 
Komló Város Önkormányzata a beszámolójában minden esetben az intézmények 
által vezetett nyilvántartásokkal ténylegesen alátámasztott adatokat, értékeket 
szerepeltesse. 
 
 

Komló Város Önkormányzata közbeszerzéshez kapcsolódó gazdasági 
folyamatainak ellenőrzése  
 
Megállapítások 
 
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy  Komló Város Önkormányzata 
által 2010-2011. években lefolytatott közbeszerzési eljárások, közbeszerzéshez 
kapcsolódó feladatok tekintetében a közbeszerzésekre vonatkozó előírások teljes 
körűen betartásra kerültek-e. Működnek-e a megfelelő kontrollfolyamatok. 
 
Az Önkormányzat a vizsgált időszakban rendelkezett hatályos FEUVE szabályzattal, 



a hozzá kapcsolódó ellenőrzési nyomvonal szintén kialakításra került. Ezek több 
helyen tartalmaznak a közbeszerzéshez kapcsolódó előírásokat, az Önkormányzat 
SzMSz-e szintén tartalmaz az közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Az ellenőrzés megkezdésekor használt Szabályzatuk 2011. május 5.-e óta hatályos, 
eseti közbeszerzési szabályzatot nem készítettek. Összességében megállapítható, 
hogy a Szabályzatban megfogalmazottak a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfeleltek. 
 
A közbeszerzéseikkel kapcsolatos tanúsítvány kitöltésre került, az abban feltüntetett 
információk egyeztek a vizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumokban 
foglaltakkal. 
 
Az Önkormányzat 2010. és 2011. évre vonatkozó éves közbeszerzési tervei, illetve 
módosításai az ellenőrzés rendelkezésére álltak. A nyilvánosságukra vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak csak részben tettek eleget.  
 
A vizsgált időszakra vonatkozóan az Önkormányzat éves statisztikai összesítője 
rendelkezésre állt, a rajta szereplő dátum alapján elmondható, hogy az a Kbt.-ben 
meghatározott határidőig megküldésre került, a benne szereplő adatok 
megegyeznek az eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációban található adatokkal. 
 
2010 során 6 eljárás esetében került sor eredményes kiírásra, 2011-ben szintén hat 
sikeres eljárást valósított meg az Önkormányzat. A közbeszerzések tárgy szerinti 
besorolása megfelelő volt, a választott eljárástípus is megfelelt a jogszabályi 
előírásoknak. Az eljárások lefolytatása során a Kbt. rendelkezéseit betartották. 
 
Az egyes években a költségvetési kiadásokon belül a közbeszerzésekre fordított 
kiadások aránya nem érte el a tíz százalékot. 
 
Az Önkormányzat Szabályzata alapján a közbeszerzési eljárást megindító, illetve 
lezáró döntést a PJEB jogosult meghozni. A PJEB döntési határozatai az egyes 
eljárások esetében megtalálhatók voltak a dokumentációkban, jogorvoslati eljárás 
megindítására nem került sor.  
 
A közbeszerzést érintő nyilvánosságra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának 
csak részben feleltek meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgált eljárások esetében 
a szerződés teljesítéséről szóló közzétételek még nem minden esetben történtek 
meg, így javasolt annak felülvizsgálata és esedékesség esetén elkészítése. 
 
A közbeszerzési eljárások dokumentálására a jövőben is hasonló figyelmet 
szükséges fordítani, illetve a keletkező dokumentumok egységes kezelésének, 
valamint megőrzésének eddigi gyakorlatának folytatása ajánlott. 
 
Az Önkormányzat Szabályzatának aktualizálása a hatályos Kbt. és hozzá 
kapcsolódóan kiadott rendeleteknek megfelelően sor került.  
 
Javaslatok:  
 
Az Önkormányzat a kockázatkezelési szabályzatába és a szabálytalanságok 
kezelésére vonatkozó eljárásrendjébe is vonjon be a közbeszerzésekre vonatkozó 
előírásokat. 



 
A közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő feladatok és folyamatok is 
épüljenek be, a jogszabályi előírásokkal, szabályzatokkal és munkaköri leírásokkal 
összhangban, melynek során a Kbt., valamint a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó 
előírásai kiemelt szempontot képezzenek.  
 
A Szabályzat egy pontja rendelkezik a közbeszerzési terv minimális tartalmi 
követelményeiről, javasoljuk, hogy az iratminták között helyezzék el a használandó 
közbeszerzési terv egy üres mintapéldányát is. 

 
Az eljáráshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítésére és jóváhagyására vonatkozó - 
Szabályzatukban található - előírást vizsgálják felül, és módosítása a gyakorlatnak 
megfelelően történjen meg.  
 
A döntési javaslat elkészítésének módját, illetve formáját egyértelműen határozzák 
meg Szabályzatukban, a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően javasolt annak PJEB 
felé előterjesztés formájában történő elkészítése.  

 
Javasoljuk, hogy Szabályzatukban a Tárgyalóbizottságra vonatkozó előírások 
kerüljenek részletesebben meghatározásra, továbbá ajánlott a szerződések 
mellékleteinek nyilvánosságára vonatkozó előírások meghatározása is.   

 
A Szabályzatban az eljárások belső ellenőrzésére meghatározott előírások minden 
esetben kerüljenek betartásra.  

 
Javasoljuk, hogy a jövőben az elvégzett tevékenységről a megbízott szakértő 
készítsen beszámolót, illetve az Önkormányzat részéről az erre jogosult személy 
állítson ki teljesítésigazolást is 

 
Az eljárásokhoz kapcsolódó minden kifizetés előtt szükséges a teljesítésigazolás 
megléte, javasoljuk, hogy ez (illetve másolata) kerüljön be az eljárások 
dokumentációjába. 

 
Javasoljuk, hogy a jövőben a szerződések tartalmai elemeinek (keltezés) 
hiánytalanságára fordítsanak nagyobb figyelmet. 
 

Fokozott figyelmet szükséges fordítani a közbeszerzésekhez kapcsolódó, a 
jogszabályokban foglalt nyilvánosságot érintő szabályok betartására.  

 

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

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nél – 
mint az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő 
gazdasági társaságnál – a gazdálkodás során érvényesülnek-e a gazdaságosság, 
szabályszerűség, hatékonyság feltételei. A korábbi belső ellenőrzés során feltárt 
hiányosságokat, szabálytalanságokat megszüntette-e, megvalósította-e az 
intézkedési tervben foglaltakat. 
 



A Bkr. 45. § előírásának megfelelően az 1-2009. számú ellenőrzési jelentés kapcsán 
készült intézkedési terv. A vizsgálat tapasztalatai alapján összegzésként 
elmondható, hogy a korábbi ellenőrzés során tett megállapítások továbbra is 
megállják helyüket. Így a Fűtőerőmű gazdálkodása szabályozott, számviteli 
rendszerük kialakítása során figyelmet fordítottak a különböző tevékenységi körök 
elkülönített nyilvántartására. A Sportközpontra előírt számviteli elkülönítés szabályait 
a gyakorlatban megfelelően alkalmazzák, viszont a VET által előírt könyvvizsgálói 
igazolás továbbra sem volt megtalálható éves beszámolójukban. A 
keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó előírások betartására a továbbiakban is 
kiemelt figyelmet indokolt fordítani.  
 
Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott szabályzataik a korábbi vizsgálat óta 
lényegében nem változtak, noha a jogszabályi környezet jelentős változáson ment át. 
A vizsgálat által érintett időszakban a képviselő-testület által hozott, az Alapító 
okiratot érintő határozatok az Alapító okiratba beépítésre kerültek. Szükségesnek 
tartjuk, hogy a Fűtőerőmű vizsgálja felül SzMSz-ét és szükség estén módosítsa azt. 
Különösen ajánlott a többi szabályzatukkal történő tartalmi összevetése és az 
esetleges ellentmondások kiküszöbölése, hogy a köztük lévő összhang biztosítva 
legyen.  
 
A nyilvánosságot érintően áttekintett jogszabályi helyek előírásai alapján a vizsgálat 
fontosnak tartja, hogy a Fűtőerőmű vizsgálja felül a honlapján közzétett adatok, 
dokumentumok, információk körét. A honlapon közzétettek kerüljenek aktualizálásra, 
a hiányosságok lehetőség szerint mielőbb kerüljenek pótlásra. Az elérhetőségre 
vonatkozó információk honlapjukon megtalálhatók és folyamatosan aktualizáltak 
legyenek. 
 
A Számviteli politikájukra és a kapcsolódó szabályzatokra jellemző, hogy több 
esetben keretjellegűek és nem tartalmaznak konkrét döntést, javasolt ennek 
áttekintése és konkrét döntések megfogalmazása. 
 
Gazdálkodásukkal kapcsolatban megállapítható, hogy a Fűtőerőmű csak egyetlen 
üzleti évben ért el pozitív adózás előtti eredményt, így az egyes jövedelmi helyzet 
minősítésére alkalmas mutatók rendre negatív, illetve egyre kedvezőtlenebb értéket 
vettek fel. A fedezeti számításokra vonatkozóan kijelenthető, hogy az egyes fedezeti 
mutatók alakulása egyre kedvezőtlenebb, az egyes évek növekvő nagyságú 
forrásbevonást igényelnek a hiány fedezésére (a költségek egyre inkább 
elszakadnak az árbevételtől). A forgóeszközök állománya minden évben fedezetet 
nyújtott a rövid lejáratú kötelezettségekre, viszont kedvezőtlennek tekinthető, hogy a 
forgóeszközökön belül a követelések jelentős nagyságot képviselnek. E tétel nem 
tekinthető mobilnak ellentétben a pénzeszközökkel (viszont a bankbetétek 
jellemzője, hogy csak veszteség révén likvidálhatók), így a készpénz likviditás 
mutatójának javulása sem egyértelműen pozitív. 
 

A Fűtőerőmű eredménykategóriáinak alakulása 2008-2011 között 

Eredménykategória* 2008 2009 
Változás 

előző évhez 
2010 

Változás 
előző évhez 

2011 
Változás 

előző évhez 

Üzemi (üzleti) 
tevékenység eredménye -107 221 22 090 129 311 -66 192 -88 282 -188 878 -122 686 

Pénzügyi műveletek 
eredménye 55 274 -145 297 -200 571 -41 911 103 386 -71 589 -29 678 

Szokásos vállalkozási -51 947 -123 207 -71 260 -108 103 15 104 -260 467 -152 364 



eredmény (I.+II.) 

Rendkívüli eredmény 53 038 48 800 -4 238 93 345 44 545 144 802 51 457 

Adózás előtti eredmény 1 091 -74 407 -75 498 -14 758 59 649 -115 665 -100 907 

 
A Fűtőerőmű egyre jobban függ a külső finanszírozási forrásoktól, mostanra a hitelek 
már meghaladják a saját tőkéjét. Az áttekintett dokumentumok alapján kijelenthető, 
hogy a Fűtőerőmű nyilvántartásaiban, számviteli kimutatásaiban a hitelekkel 
kapcsolatos információk naprakészen vezetve vannak, azok pontos és teljes képet 
nyújtanak a hitelek aktuális állományáról, az egyes információforrások adatai között 
ellentmondás, illetve eltérés nem volt.  
 
A Fűtőerőmű esetétben a vevőkövetelések állománya az elmúlt öt évben 
dinamikusan növekedett. A növekvő állományi nagyság mellett, a kintlévőségek 
átlagos időtartama is egyre nagyobb értéket vesz fel, így az elmúlt 10 év során az 
időtartam hossza 2011-re elérte a 103 napot. A kintlévőségek átlagos időtartamának 
növekedésével arányosan természetesen a nettó árbevétel egyre nagyobb mértékét 
teszi ki a vevőkövetelések nagysága, ez a korábbi 20% körüli arányról 2011 végére 
elérte a 28%-ot. 
 
A kedvezőtlen folyamat megállításának érdekében mindenképp szükséges a 
behajtási rendszer hatékonyságának növelése. A behajtási tevékenységgel 
kapcsolatosan ajánlott annak rendszeres felülvizsgálata, így javasolt hatékonysági 
mutatók meghatározása, azok rendszeres számszerűsítésére kerüljön sor, melyek 
segítségével a folyamat értékelhetővé, hatékonysága mérhetővé válik. 
 
2008-ról 2011-re a Fűtőerőműnél alkalmazásban állók száma 22 fővel, az egy 
hónapban munkabérként kifizetett összeg nagysága 10%-kal csökkent. A két év 
viszonylatában a 2011-ben Cafetéria jogcímén járó juttatás összességében majd’ 
11%-kal haladja meg a 2008-ban kifizetett összeget. Figyelembe véve a jogszabályi 
előírások közti különbségeket, illetve az éves infláció értékének alakulását ez 
reálértéken csökkenést jelent. 
 
A korábbi vizsgálat során az ellenőrzés javaslatot tett a vezető tisztségviselői, 
felügyelőbizottsági tagi és más vezető állású munkavállalók javadalmazását érintő 
szabályzat elkészítésére. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a szabályzat 
elkészítésének kötelezettségét a Takarékossági tv.  5. § (3) bekezdése írja elő. A 
vizsgálat számára ilyen jellegű szabályzat nem került átadásra, szükségesnek tartjuk 
a szabályzat mielőbbi elkészítését, mely során legyenek figyelemmel a jogszabályi 
előírásokra. 
 
Az előzetes kalkuláció, illetve az elmúlt két év adatai alapján látható, hogy a 
biomasszán alapuló energiafelhasználás a Fűtőerőmű számára gazdaságosabb. 
Szükséges a piaci trendek figyelemmel követése is, melyek alapján ajánlott a jövőre 
vonatkozó kivetítések készítése, így tervezve az egyes termelési módokhoz 
kapcsolódó költségeket. 
 
2006 óta a Fűtőerőmű a beruházások finanszírozásához kénytelen volt egyre 
nagyobb mértékben idegen forrásokra támaszkodni, a különböző beruházásokat 
jellemzően hitelekből valósították meg, ez ahhoz vezetett, hogy a korábbiakkal 
ellentétben a hitelek a saját tőkét meghaladóan terhelik a Fűtőerőművet. 
 



A Sportközpont esetében kijelenthető, hogy - noha az elmúlt években sikerült 
lefaragni a kiadásokból, illetve az árbevétel nagysága is nőtt, - továbbra is 
jelentősnek mondható veszteség (finanszírozási igény) képződik. A Sportközpont 
tevékenységeihez kapcsolódó nyilvántartások naprakészen, lényegében mindenre 
kiterjedően vannak vezetve, lehetővé téve a feladatok pontos és folyamatos nyomon 
követését. Erre alapozva ajánlott fedezeti számításokkal alátámasztott intézkedési 
tervet készíteni a gazdaságosabb működés érdekében.  
 
A korábbiakkal összhangban a bérleteket szigorú számadás szerint kezelik, azokat 
elzárva tartják. Az előre sorszámozott bérletek a pénztárosoknak névre szólóan 
kerülnek kiadásra, az alkalmazott nyilvántartások precízen és naprakészen vannak 
vezetve. Egyetlen kifogásként azt lehet említeni, hogy maga a gyakorlat nincs 
dokumentálva, írott formában rögzítve. 
 
Létszám tekintetében a Sportközpontnál a korábbi vizsgálat óta eltelt időszak során 
az alkalmazottak száma 9 fővel, a korábbinak majdnem a felére csökkent. Az 
alkalmazotti létszám csökkenésével összhangban jelentős mértékű bérköltség 
megtakarítást sikerült elérni, ez havi szinten 2008-ról 2011-re mintegy 670 e Ft-ot, 
azaz 30 %-kal alacsonyabb bértömeg nagyságot jelent. Az átlagbérek esetében nem 
volt visszaesés a két időszak vonatkozásában. 
 
Javaslatok a Fűtőerőmű részére: 
 
 
A Sportközpont árképzési gyakorlata során javasolt, hogy az egyes díjak kalkulációja 
során az önköltségelemzés kapjon szerepet, lehetőség szerint végezzenek fedezeti 
számításokat. 
 
A korábbi megállapításokkal összhangban továbbra is ajánlottnak tartjuk a 
Fűtőerőmű számára, hogy a Kollektív szerződésükben a fizetendő bérekről, 
bérpótlékokról szóló rendelkezéseket vizsgálják felül, szükség esetén azok a 
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kerüljenek 
módosításra. 
 
Cafetéria szabályzatukkal kapcsolatosan megállapítható, hogy szükséges annak 
összevetése a Kollektív szerződéssel, hogy biztosítsák a tartalmi összhangot, így 
megszüntetve az esetleges ellentmondásokat. 
 
Készítsék el dolgozóikra vonatkozóan a prémium kifizetések éves feltételeit, 
amennyiben az adott évben nem szándékoznak prémiumot kifizetni, az is kerüljön 
rögzítésre valamilyen formában. 
Komló Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 17/2005. (VII.4.) számú 
rendeletében határozott az adósságkezelési szolgáltatás rendjéről, javasoljuk, hogy 
a Fűtőerőmű Behajtási szabályzatában a vonatkozó rész ennek megfelelően legyen 
kialakítva, illetve lehetőség szerint tartalmazza az erre való hivatkozást is. Ajánlott, 
hogy Behajtási Szabályzatukban kerüljön meghatározásra a tevékenységért felelős 
személy, illetve a behajtási tevékenységben résztvevők. 
 
A behajtási tevékenységhez kapcsolódóan fogalmazzák meg a célokat, így időszakra 
vonatkozóan az elvárt behajtási arányokat, a behajtási prioritásokat, valamint 
rendszeres számszerűsítésükre kerüljön sor, melyek segítségével a folyamat 
értékelhetővé, hatékonysága mérhetővé válik. Mindezek mellett javasoljuk, hogy a 



gyakorlati tapasztalatok alapján a hátralékérvényesítő cégekkel kötött szerződéseket 
időről-időre vizsgálják felül és az aktuális állapotnak, gyakorlatnak megfelelően 
kerüljön sor azok módosítására.  
 
A Fűtőerőmű számára különösen ajánlott a hosszú távra történő tervezés, így a 
beruházásokat stratégia elemként szükséges kezelni. Ezt támogatandó javasolt a 
beruházásokra vonatkozó eljárásrendet részletesebben szabályozni, így 
meghatározva a dokumentálási rendet, az egyes döntési jogköröket, a beruházási 
folyamat egyes lépéseit. 
 
Vizsgálják meg az egyes üzemek esetében a tevékenységhez kapcsolódó közvetlen 
költségek alakulására ható tényezőket, illetve azok dinamikáját, lehetőség szerint 
tegyenek meg mindent azok „aktív” befolyásolására. 
 
Szükségesnek tartjuk, hogy a beruházás értékelésének érdekében a Fűtőerőmű 
végezzen utólagos számításokat a megtérülésre, az adósságteherre és hasznokra 
vonatkozóan.  
 
 
Javaslatok az Önkormányzat részére: 
 
Az Önkormányzat képviselő-testülete 111/2011. (V.26.) sz. határozatával fogadta el 
Komló Város Sportkoncepcióját, azonban a sportrendelet megalkotására ez idáig 
még nem került sor. Javasoljuk az Önkormányzat számára, hogy a jogszabályi 
előírások, illetve a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójának figyelembevételével 
kerüljön elkészítésre. 
 
Az Önkormányzat és a Fűtőerőmű között a Sportközpontot illetően 2003-ban 
Vagyonkezelési szerződés, míg 2004-ben Feladatátadási és ellátási szerződés 
megkötésére került sor. Szükségesnek tartjuk, hogy a szerződések felülvizsgálatára 
kerüljön sor és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerüljenek 
módosításra, újrakötésre.  
 
A Vagyonrendelet és az új Ötv. rendelkezéseinek megfelelően a szerződésekben 
rögzítsék az átadott (köz)feladatok körét, azok ellátási módját, a tulajdonosi 
ellenőrzés szabályait, a beszámolási kötelezettséget, stb. Továbbá szükségesnek 
tartjuk, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is 
megtörténjen, illetve a tulajdonviszonyok is egyértelműek legyenek.  
 
A Fűtőerőmű a Sportközpont működéséről tárgyévet követő január 15-ig köteles 
írásbeli beszámolót készíteni az Önkormányzat számára, míg a Fűtőerőmű 
vonatkozó előírásai alapján a mérlegkészítés időpontjaként március 31-ét határozták 
meg. A Vagyonrendelet 13. § (5) bekezdésében az adatszolgáltatási kötelezettség 
időpontjaként február 15-öt írtak elő. Javasoljuk, hogy a szerződések módosításakor 
törekedjenek az időpontok egymáshoz közelítéséhez. 
 
Javasoljuk az Önkormányzat részére, hogy a Fűtőerőmű által megvalósításra kerülő 
beruházások tekintetében kerüljenek kialakításra ellenőrzési mechanizmusok. 
 

 
Alapító okiratok felülvizsgálata Komló Város Önkormányzat egyes 
intézményeinél 



 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy Komló Város Önkormányzat 
egyes intézményeinek alapító okiratai a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően lettek-e elkészítve, az előírások szerinti tartalommal bírnak-e. 
 

Megállapítások, javaslatok: 
 

A költségvetési szervek alapító okiratát az Ávr. 5. §-ában foglalt tartalmai 
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, e rendelkezések mellett az ágazati 
jogszabályok előírásainak figyelembe vétele, betartása is szükséges.  
 
Az ellenőrzés által vizsgált költségvetési szervek alapító okiratának áttekintése, 
módosítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy megtörténjen. 
 
A vizsgált köznevelési intézmények alapító okiratai minden esetben 2012 
szeptembere előtt lettek kiadva. Azok felülvizsgálatakor, elkészítésekor alkalmazni 
szükséges a Nkt, illetve az ahhoz kapcsolódóan kiadott EMMI rendelet előírásait is.  
 
Amennyiben a köznevelési intézményben nemzetiségi nevelés, oktatás is zajlik, az 
adott intézmény alapító okiratában az adott nemzetiség nyelvének megfelelő idegen 
nyelvű nevet is fel kell tüntetni. Az Nkt. 126. §-ának rendelkezéseit a név 
választásakor vegyék figyelembe, különösen ajánlott a tagintézmények nevének 
megválasztására figyelmet fordítani.  
 
Az alapító okiratok elkészítése során az egyes intézmények alapítványainak 
feltüntetésére alkalmazott gyakorlatuk egységesüljön. 
 
Szükségesnek tartjuk, hogy a művészetoktatási feladatokat ellátó intézményegység 
neve kerüljön felülvizsgálatra. A hatályos Nkt. 123. § (4) f) pontja szerint a 
köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése alapfokú művészeti iskola. 
 
A köznevelési intézmények alaptevékenységei között rögzítésre került sajátos 
nevelési igényre, illetve a Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók nevelése-
oktatása pontban foglaltak módosítása szükséges, az e pontokban rögzítettek 
feleljenek meg a jelenleg hatályos jogszabályi helyeknek.  
 
A szakközépiskolai egységek esetében az alapító okiratok egyértelműen 
tartalmazzák az ágazatok megnevezését. A szakképzés esetén a meghatározott 
szakmacsoportok mellett kerüljön feltüntetésre az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 
szerinti szakképesítés megnevezése és azonosító száma is. 
 
A köznevelési intézmények Vezetőjének megbízási rendje pontban ajánlott bele 
foglalni az Nkt. vonatkozó rendelkezéseit, hivatkozni annak 68. §-ára, hozzátéve, 
hogy ez az óvodákat nem érinti. A feladatellátást szolgáló vagyon esetében az 
ingatlanok teljes címe, alapterülete, a tulajdoni viszonyok pontos feltüntetése 
szükséges. 
 
A szakágazat, szakfeladatrend számainak és megnevezéseinek áttekintése 
szükséges, ezek néhány intézmény esetében módosításra szorulnak. 
 
Az Ötv. vonatkozó paragrafusai jelenleg még hatályosak, azonban azok 2013. január 
1-jével hatályukat vesztik, azt követően az Mötv. vonatkozó rendelkezései 



szabályozzák a Hivatallal kapcsolatos rendelkezéseket. E változást az alapító 
okiraton is át kell majd vezetni. Ajánlott, hogy a választásokkal kapcsolatosan 
elvégzendő feladatok szakfeladatai is kerüljenek beemelésre a Hivatal alapító 
okiratába.   
 
A Városgondnokság foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyról 
rendelkező jogszabályok esetében az új Mt.-re kell hivatkozni, így ezt javítani 
szükséges.  
 
A Közösségek Háza alapító okirata a Közművelődési tv. 87. § (1) bekezdésére 
hivatkozik, ami a vizsgálat véleménye alapján javításra szorul, mert a jelenleg 
hatályos Közművelődési tv. 78. §-a rendelkezik a közművelődési intézményekhez 
kapcsolódó önkormányzati feladatokról, így többek között az alapító okirat kiadásáról 
is. 
 
 A Könyvtár közfeladatának meghatározásakor ajánlott lehet az Mötv. 13. § (1) 7) 
pontban foglaltak vonatkozó részének bevétele is.  
 
A járási rendszer kialakulásával, a kistérségi rendszerhez kapcsolódó változásokkal, 
másrészt a köznevelési rendszer átalakulásával kapcsolatos változások miatt a 
GESZ feladatai is változnak majd. A változások alapító okiraton történő átvezetése 
során legyenek tekintettel a GESZ által ténylegesen végzett feladatokra.  
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás feladatátszervezésével 
kapcsolatos tanácsadási tevékenység 
 
A tanácsadási tevékenység célja az esetleges feladatátszervezés 
gazdaságosságának alátámasztása, elemzése volt. A tanácsadási tevékenység 
során a belső ellenőrzés a jegyzői felkérésnek megfelelően annak elemzését 
végezte el, hogy a Társulás és Intézményei jelenlegi feladatellátásához milyen 
kiadásoldali tételek tartoznak, illetve a Társulás által ellátott feladatok az egyes 
önkormányzatai számára önálló feladatellátás esetén milyen költségekkel járnának.  
 
Az elkészített jelentés melléklet formájában tartalmazza a döntések 
megalapozottságát alátámasztó számításokat, összesítő táblázatokat.  
 
 
II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 
HASZNOSÍTÁSA 
 
a) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása 
 
Javasolt intézkedések és végrehajtásuk státusza felsorolása az ellenőrzöttek 
beszámolói alapján 
 
 
A belső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott 
intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött 
szerv, illetve szervezeti egység vezetője beszámolót nem készített. 
 
b) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 



Átlátható vezetői információs rendszer kidolgozása, a belső ellenőrzéssel összhang, 
együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében. 
 
Korábbi fejlesztési javaslatok, az evvel kapcsolatban történt intézkedések és további 
javaslatok: 
 
Az eddigi tapasztalatok alapján, azokon a területeken, ahol lehetséges, egységes 
szabályozás és nyilvántartási rendszer kidolgozása. Az intézmények 
tevékenységének mindezen keresztül is történő összehangolása is.  
 
Folyamatban van az egységes nyilvántartási rendszer az intézmények által kezelt 
személyi anyagok tartalma, felépítése tekintetében, illetőleg a közalkalmazotti 
alapnyilvántartást illetően is. 
 
Több normatív állami hozzájárulási jogcím tekintetében már egységesek a 
nyilvántartások. 
 
Célszerű – az ellenőrzési tapasztalatok alapján meghatározott – több feladatkörre 
vonatkozóan is egységes szabályozást, módszertant kidolgozni.  
 
Az Önkormányzat által alapított és fenntartott valamennyi költségvetési szerv 
vizsgálata és a javaslatok hasznosulásának értékelése utóvizsgálat keretében. 
 
Az utóvizsgálatok folyamatosan részét képezik az éves ellenőrzési tervnek. 
 
Folyamatos kommunikáció kialakítása az intézmények és a belső ellenőrzés között.  
 
A folyamatos kommunikáció megvalósult, kialakult, és a vezetői értekezleteken való 
részvétel további lehetőséget biztosított. 
 
Kockázatos, problémás területek feletti folyamatos kontroll megvalósítása, hibák, 
hiányosságok éven belüli korrigálása. A pénzügyi iroda, a GESZ és a belső 
ellenőrzés együttműködésével folyamatosan megvalósult és a jövőben is követendő. 
 
Útmutatás a kritikus területekre vonatkozóan, előadások szervezése szakértő 
bevonásával.  
 
Az ellenőrzések megállapításainak rendszeres kiértékelése, hasznosítása a 
kockázatelemzés és felmérések során, továbbá értekezleteken, megbeszéléseken. 
 
Több témakörben sor került tájékoztatóra, előadásra. Ezek a jövőben is szükségesek 
és hasznosak, igényfelmérés alapján több témakörben. 
 
A fenti kommunikációs formák gyakoriságának növelése. 
 

 
Komló, 2013. február 11.  
 
 
     Kaprényi Róbert 
       mb. belső ellenőrzési vezető 
    



3. sz. melléklet 

 



 



 



 

 



 



 



 



    



4. sz. melléklet 

 
Komló Város Önkormányzat    

Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 

 

Komló 

Városház tér 3. 

7300 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltségének teljes 

illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a nyilvántartott 

álláskeresők száma 5177 fő, aránya 20,3%.  

 

A legfrissebb, áprilisi adatok még nem állnak rendelkezésre. 

 
  2013. január 2013. február 2013. március 

 
Komló város 

2555 25,10% 2702 26,60% 2206 21,70% 

Teljes 
illetékességi 

területünk 
5971 23,40% 6371 25,00% 5177 20,30% 

 

 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

 
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában 
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 Nyilvántartott álláskereső: 2206 fő (-496 fő az előző hónaphoz képest), aránya 21,7% 

 Tartósan regisztrált: 825 fő (-115 fő) 

 Álláskeresési ellátásban részesül: 170 fő (-75 fő) 

 Rendszeres szociális segély: 15 fő 

 FHT: 911 fő (-216 fő) 

 

 

Munkaerőpiac:  

 

2013.03.01-től elindultak a Kistérségi startmunka programok. Komló Város 9 programelemet 

indított el. A foglalkoztatás 2013.12.31–ig ill. 2014.02.28-ig tart. A foglalkoztatást a Komló 

Város ÖK Városgondnoksága bonyolítja le. 

A projektek: 

 

Projektnév időtartam létszám támogatás összege 

Belvízelvezetés 2013.03.01-2013.12.31 110 97 734 660 

Belterületi közutak 

karbantartása 2013.03.01-2013.12.31 80 71 301 510 

Mezőgazdasági utak 

rendbetétele 2013.03.01-2014.02.28 100 121 676 931 

Illegális hulladéklerakó helyek 

felszámolása 2013.03.01-2014.02.28 65 68 554 728 

Téli-és egyéb értékteremtő- 

Ebrendészeti telephely építése 2013.03.01-2013.12.31 75 85 560 347 

Téli-és egyéb értékteremtő 

Megújuló energiaforrás 

termesztése 2013.03.01-2014.02.28 80 108 033 844 

Téli-és egyéb értékteremtő 

Önkormányzati lakások 

felújítása 2013.03.01-2014.02.28 70 89 763 807 

Téli-és egyéb értékteremtő 

Önkormányzati tulajdonú erdők 

kezelése 2013.03.01-2014.02.28 50 61 530 105 

Téli-és egyéb értékteremtő 

Gombatermesztés 2013.03.01-2014.02.28 5 7 148 388 

Összesen:   635 711 304 320 

Kirendeltségünk az illetékességi területén  

56 önkormányzat esetében összesen 1665 fő foglalkoztatására 1 825 382 100.-Ft összegű 

támogatásra hozott hatósági szerződést. 

 

Április hó elején járt le a KKV-k számára kiírt munkahelyteremtő pályázatok beadási 

határideje, melyre illetékességi területünkről 20 munkáltató adta be pályázatát. A tervezett 

beruházások helyszínelése most zajlik.  

 

Folyamatosan lehet pályázni a TÁMOP 112 bérköltségre és bértámogatásra 

kirendeltségünkön. 

Bővebb szakmai tájékoztató miatt a vállalkozások kirendeltségünket keressék! 

 

Komló, 2013-04-19   Tisztelettel: Götzerné Páva Mária kir.vez. 



5. sz. melléklet 
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A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Komló Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi beszámolója 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komló, 2013.03.18.     Készítette: László János tű. szds. 

         Parancsnok 

 



1. Bevezetés 

 

2012. január 1-vel hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. A törvény rendelkezései alapján, országos 

szinten a 64 katasztrófavédelmi kirendeltség és 104 hivatásos tűzoltó-parancsnokság alakult 

meg. Baranya megyében 2011. december 31-ig 5 hivatásos önkormányzati és egy önkéntes 

köztestületi tűzoltóság működött. 2012. január 1-vel a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 

állami irányítás alá kerültek. A megyében 4 katasztrófavédelmi kirendeltség kezdte meg 

működését Pécsen, Mohácson, Siklóson és Szigetváron. A komlói tűzoltóság a Pécsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Pécsi KvK) felügyelete és irányítása alá 

került. Ez a tűzoltóság életben jelentős változást hozott, mivel a korábbi önkormányzati 

tűzoltós érához képest, Komlón megszűnt a tűzmegelőzési osztály, a gazdasági osztály és a 

személyzeti osztály. Jelenleg a Komlói Tűzoltó-parancsnokság elsődlegesen „csak” Tűzoltási 

és Műszaki mentési faladatokat lát el Komlón és a hozzá tartozó 29 településen.  

 

2. Az év célkitűzése: 

 

Az új szervezeti struktúra által támasztott követelményeknek való megfelelés volt az év fő 

célkitűzése. Az állomány szemléletmódjának átformálása az egységes katasztrófavédelemi 

gondolkodásmódra.  

A hatósági osztállyal együttműködve a lakosság figyelmének felhívása a hatékony tűzvédelmi 

munkára. A jogkövető magatartás betartásának ellenőrzése, amelynek célja a tűzesetek 

számának csökkentése.  

 

3. Elvégzett katasztrófavédelmi szakmai feladatok:  

 

3.1. Tűzmegelőzési szakterület: 

 

A Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012. január 1-től már nem végez tűzmegelőzési 

feladatokat, ezt a feladatkört a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya vette 

át. Ez nem azt jelenti, hogy a komlói tűzoltók „csukott” szemmel járnak az egyes 

létesítményekben végzett gyakorlatok és beavatkozások során. Az észlelet hiányosságokat 

jelzik a hatósági osztály munkatársai felé, segítve ezzel a tűzvédelem egyik alappillérének 

megvalósulását, a tűzmegelőzést. Az elmúlt évben több alkalommal jeleztünk 

szabálytalanságot, illetve kezdeményeztünk hatósági eljárást a jogszabályok előírásait 

megsértőkkel szemben. Gázvezeték átvágás és szándékosan megtévesztő jelzés miatt öt 

esetben tettünk feljelentést az illetékes hatóságnál.   

 

3.2. Tűzoltási és Műszaki Mentési szakterület: 

 

A Komlói Tűzoltóság 30 településen, mintegy 45000 ezer ember védelmét látja el.  

A 2012. év eseményit megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a korábbi évekhez képest a 

beavatkozások számában jelentős változás nem történt. A tüzek jelentős része szabadterületen 

keletkezett, melynek csökkentése érdekében a földhivatalokkal karöltve köteleztük a területek 

tulajdonosait az érintett helyszínek rendbetételére.  

A műszaki mentések számában növekedés nem tapasztalható. A korábbi évek statisztikáját 

megvizsgálva (1. diagramm) megállapítható, hogy a 2010-es évben a csapadékos időjárás 

következtében a műszaki mentések száma jelentősen megugrott, majd 2011-ben és 2012-ben 

a normál értékre esett vissza.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú diagramm: A 2010-2012. évi vonulási statisztika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú diagramm: A Komló HTP 2012. havi vonulási statisztika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú diagramm: A Komló HTP 2012. évi tűzeseti vonulásai fajtánkénti 

megoszlásban.  
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I 146 db 

I/K 53 db 

II 0 db 

II/K 1 db 

III 0 db 

III/K 1 db 

IV 0 db 

IV/K 1 db 

V 0 db 

V/K 0 db 

 

1. számú táblázat: A 2012. évi vonulási számai riasztási fokozat szerinti megoszlásban. 

 

Jelentősebb káresetek 2012. évben:  

 2012. 05.03-án a Komlói Sportközpontban a karbantartó hypót és sósavat öntött 

össze, amelynek következtében klór gáz fejlődött. A gáz beterítette az egész 

létesítményt, ezért az egész létesítményt ki kellett üríteni. Az eset során 12 diákot 

kellet kórházba szállítani klórgáz mérgezés gyanújával, de szerencsére egyikük 

sem szenvedett mérgezést.  

 2012.05.18.-án Komlón a Petőfi tér 5. szám alatti többszintes társasház első 

emeletén gázrobbanás történt. A robbanás következtében a lakás tulajdonosát 

könnyebb sérülésekkel a mentők kórházba szállították. A beavatkozás idejére az 

egész épületet ki kellett üríteni.  

 2012.08.23-án Hosszúhetényben a fatelep mellett 35-40 ha területen száraz fű, 

bozótos égett. Az eset riasztási fokozata IV/K. volt, amely alapján több város 

tűzoltói egységei dolgoztak a helyszínen.  

 2012.08.24-én Mindszentgodisa, Külterületén 12 ha területen bozótos, erdő és 

lábonálló gabona égett. Az eset minősített riasztási fokozata III/K. volt. 

 

A beavatkozások mellett 2012. évben nagy hangsúlyt fektetettünk a gyakorlatok tartására, 

illetve az egyes intézménytípusoknál a helyes tűzoltási, beavatkozási taktika kidolgozására. 

Az állomány gyakorlati felkészültségét a parancsok ellenőrző gyakorlat keretében 6 

alkalommal ellenőrizte. További 12 alkalommal szituációs begyakorló gyakorlatot, illetve 24 

alkalommal helyismereti gyakorlat megtartására és ellenőrzésére került sor. A 2012. április 1-

vel megalakult Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) a Komlói Tűzoltóság 

felkészültségét 15 alkalommal ellenőrizte. Az ellenőrzések során kimagasló hibát nem 

állapítottak meg. A tavalyi évben a megyei igazgatóság 1 alkalommal nagyszabású 

gyakorlatot tartott a Komlói Fűtőerőműben, amely során az ellenőrző elöljárók mindent 

rendben találtak és a gyakorlatot „Megfeleltre” értékelték.  

 

Gyakorlatokon és a szerelési tudás fejlesztésén túl az állomány elméleti tudásának emelésére 

is nagy hangsúlyt fektet a parancsnokság. A korábbi képzési rendszerhez képest jelentős 

változás, hogy az elsajátítandó elméleti anyag megnövekedett, az új szabályzók 

bevezetésének köszönhetően. A fentiek miatt a naponta megtartandó elméleti órák száma 

jelentősen nőtt. Az új kiképzési szabályzat szerint az állománynak évente két alkalommal kell 

elméleti és gyakorlati vizsgán számot adni tudásáról, a korábbi, évi egy vizsgával ellentétben.   

 

 

3.3. Tűzvizsgálat: 

 

2012. április 1-től a tűzoltóság csak adatgyűjtést végez, tűzvizsgálati tevékenységet nem 

folytat, azt a Pécsi KVK végzi. A Komlói Tűzoltóság működési területén az elmúlt évben 7 



esetben került sor tűzvizsgálati eljárás lefolytatására. Az esetek között főleg a műanyag 

hulladékgyűjtő konténerekben szándékosan okozott események emelkednek ki.  

 

3.4. Polgári védelmi tevékenység: 

 

A köteles polgári szervezet elkezdte működését városunkban 150 fővel. Az ünnepélyes 

eskütételre 2012 júniusában került sor Komlón.  

A katasztrófavédelmi törvény alapján a települések katasztrófavédelmi besorolása megtörtént. 

A vízelvezető árkok és veszélyes fák felmérésében közreműködtünk.  

 

3.5 Iparbiztonsági szakterület: 

 

Veszély elhárítási tervekkel rendelkezik a tűzoltóság a működési területükön lévő Veszélyes 

üzemekről. A veszélyes üzemekben évente egy alkalommal gyakorlaton vesz részt az 

állomány. A veszélyes üzem a KŐKA Kft. telephelyén található robbanóanyag raktár, amely a 

katasztrófavédelmi törvény alapján alsó küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül. Az 

Iparbiztonsági ellenőrzéseket a Pécsi KVK végzi.  

 

 

4. Humán szakterület 

 

2012.01.01.-től a komlói tűzoltóság 56 fős létszáma az átszervezések miatt 46 főre csökkent, 

ami nem létszámleépítést jelent, hanem az érintett állomány átcsoportosítását. 2014. év 

második felére tervezik a Sásdi Katasztrófavédelmi Őrs megalakítását. Az őrs tervezett 

létszáma 12 fő. Az őrsön 1 db gépjárműfecskendő kerül elhelyezésre 4 fős napi szolgálati 

létszámmal. Az őrs a környező települések tűzvédelmét jelentős mértékben javítani fogja. A 

tűzoltóságot érintő másik változás, hogy a korábbi 10 fős törzsállományhoz képest 2012. 

április 1-től két fő látja el a parancsnokság irányítását. A teljes körű irányítás László János tű. 

szds. parancsnok végzi a műszaki biztonsági referens segédletével. A feladatok ellátását 

nagyban nehezíti, hogy a parancsnokhelyettesi beosztás nincs betöltve. Az állománytáblán 

szereplő 44 fő készenléti szolgálati létszámból három rajparancsnoki beosztás nincs betöltve. 

A többi beosztásban lévő személy a szükséges szakmai és állami végzettséggel rendelkezik. 

2012-es évben a beosztotti állományból egy fő leszerelt egy fő pedig magasabb beosztásba 

került /műszaki biztonsági referens/. A hiány pótlására két fő került beiskolázásra, már az új 

egységes rendvédelmi moduláris képzési rendszerbe. Az újoncok érkezése 2013. februárjában 

várható.  

 

 

5. Gazdálkodás 

 

A tűzoltóság önálló gazdálkodást nem folytat. Gazdálkodó és költségvetési szerv a Baranya 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

 

 

 

 

6. Műszaki terület 

 

A komlói parancsnokság kettő darab gépjárműfecskendővel és egy darab magasból mentővel 

rendelkezik. A fecskendők átlag életkora több mint tíz év, ezért meghibásodásuk egyre 

gyakoribb. Az elkészített országos gépjármű felújítási programban a komlói tűzoltóság 

járművei szerepeltetve vannak. A gépjárműparkból hiányzik egy vízszállító gépjármű, 



amelynek rendszerbe állítására szükség lenne a környéken található vízhiányos területek 

miatt. A gépjármű beszerzéséig az egyik gépjármű fecskendő látja el a vízszállító feladatait. A 

magasból mentő gépjármű több alkalommal is javításra szorult.  

A fentiek ellenére a tűzoltóság az Európai Unió normáinak megfelelő felszerelésekkel 

rendelkezik, biztosítva ezzel a hatékony tűzoltási és műszaki mentési feladat ellátását.  

A laktanya állapota megfelelő, de a jövőben az energetikai korszerűsítést, illetve a víz és 

szennyvíz vezeték rendszer felújítását el kell végezni.  

A tűzoltóságon lévő három szolgálati lakásból egy jelenleg üres. 

 

7. Munkavédelem: 

 

2012. évben munkahelyi baleset nem történt. Az állomány a szükséges egyéni 

védőeszközökkel rendelkezik. A védőfelszerelések az európai normáknak megfelelnek. A 

védőeszközök felülvizsgálatai a jogszabályoknak megfelelően megtörténtek.  

 

8. Sporttevékenység 

 

A tavalyi évben a komlói tűzoltóság focicsapata Országos megmérettetésen, Körmenden az I. 

helyet szerezte meg.  

A hagyományos tűzoltóverseny megyei fordulója Mohácson került megrendezésre, ahol a 

tűzoltóság csapata II. helyezést ért el Pécs csapata mögött. A versenyen Link Gábor zls. 

egyéniben a második helyet szerezte meg. Az országos versenyen a Baranya megyei 

válogatottban, a megyei versenyen elért helyezés miatt több komlói tűzoltó (Link Gábor zls; 

Jankó Gábor ftzls.) is részt vett.  

   

9. Együttműködés Szászvár ÖTE-vel:  

 

A Szászvár ÖTE-vel 2012. évben a Komlói HTP együttműködési megállapodást kötött. 

Felszerelései, eszközei az előírásoknak megfelelőek, időszakos felülvizsgálatuk megtörtént.  

Az egyesület állománya fiatal, kevés tapasztalattal rendelkezik. Folyamatosan képezik 

magukat, valamint kéthavonta saját gyakorlatot tartanak, melynek tényét az általuk vezetett 

eseménynaplóban rögzítik. A gyakorlatokat Komló HTP rendszeresen ellenőrzi. Néhány 

Komló HTP által tartott gyakorlaton is részt vettek. A tagok rendelkeznek a szükséges 

képesítéssel. A Komló HTP-vel közösen benyújtott pályázaton nyert eszközök december 

végén átadásra kerültek. Az egyesület bemutatókon vesz részt, tűzvédelmi előadásokat tart, és 

aktív tagja a Mecsek Mentőcsoportnak.  

Az ÖTE a 2012-es évben három káresethez lett riasztva a Komló HTP-vel.  

2012.09.03.-tól az egyesület egyetlen tűzoltás vezető képesítéssel rendelkező tagja felvételt 

nyert a Komló HTP-re és megkezdte a hivatásos tűzoltók alapképzését. Így a szeptembertől 

csak péntek estétől vasárnap estig volt riasztható az ÖTE. Cél a 2013-as évre a tagok szakmai 

felkészültségének fejlesztése gyakorlatokkal, képzésekkel, önképzéssel, hogy a káreseteknél 

még hatékonyabb segítséget tudjanak nyújtani a komlói tűzoltó parancsnokság állományának.    

 

 

10. Összegzés: 

 

Összességében elmondható, hogy a 2012. évben az új katasztrófavédelmi rendszer építése és 

finomhangolása folyt. Az új egységes rendszert még az állománynak is tanulni kell, mivel 

jelentős többletfeladatot jelent ez számukra.  

A 2012. év egyik nagy kihívása volt az állomány felkészítése a jelentkező új feladatok 

megfelelő színvonalon történő ellátására.   

 



7. sz. melléklet 
JEGYZŐKÖNYV 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 

2013. április 04-i társulási üléséről 

 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Polics József köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés 11 fővel határozatképes. A 

jegyzőkönyv írott és digitális formában kerül rögzítésre. 

Az ülést 10 óra 14 perckor megnyitotta.  

 

A napirendi pontot szavazásra bocsátotta, melyet a tanácstagok 11 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadtak.  

 

1. sz. napirend 

 

Létszámcsökkentési pályázat benyújtása 

 

Előadó:   Polics József  polgármester 

 

A bizottságok a határozati javaslatot elfogadásra javasolták. 

 

 

Polics József szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a tanács 11 fővel egyhangúlag 

elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

 

4/2013. (IV. 04.) sz. Tct. Határozat 

 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa- az Elnök előterjesztése, valamint a 

Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról 

szóló előterjesztést.  

1) A Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. ütemében 

az alábbiak szerint megvalósult létszámcsökkentések esetében támogatási igény kerüljön 

benyújtásra: 

 

Intézmény neve 2012. 

december 

31.-ei 

létszám 

47/2012. 

(XI.29) Tct. 

határozat 

létszám 

leépítési 

pályázatban 

érintett 

létszám 

2013.01.01-ei 

engedélyezett 

létszám 

Komlói Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás 

95 fő -7 fő 2 fő 88 fő 

2) A Társulás Tanácsa nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken foglalkoztatott 

dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 

foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 



változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs 

lehetőség. 

 

3) A Társulás Tanácsa nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető létszám- 

és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében döntött az 

intézmények létszámcsökkentéséről a 2013. évre vonatkozóan. 

 

4) A Társulás Tanácsa nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem kerülnek 

visszaállításra kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 

5) A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. 

fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatások visszaigényléséről intézkedjen. 

 

 

Határidő:  2013. április 12. 

Felelős: Polics József polgármester 

  Kőnigné Paskó Edina 

 

 

Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ÖNHIKI I. fordulós pályázati határidő 2013. április 

30-a. Pályázathoz kapcsolódó kitöltési program és rendelet még nem áll rendelkezésre, valószínűleg az 

utolsó pillanatban fog megérkezni.  

Pecze Gábor problémájára a polgármester elmondta, hogy vis maior pályázatot kell beadni, 

árvízkárokkal kapcsolatban. Önerő kiegészítő pályázatot, vagy ÖNHIKI pályázatot lehet erre beadni.  

Aláírásra került a vízi-közműhöz kapcsolódó megállapodás. 2013. május 30-áig kell beadni a 

működési engedélyre a kérelmet. Telefonos megbeszélések alapján gyors együttműködés folyt ebben 

az ügyben.  

 

 

Pecze Gábor jelezte, hogy több szolgáltató is megkereste telefonon a vízi közmű kapcsán. Mester 

Zoltánnal való megbeszélés alapján, egyeztetés folyt a témával kapcsolatban. Polics József 

polgármestert kérdezte: igaz-e a hír, hogy Mágoccsal nem köt szerződést a Komló-Víz Kft? 

 

 

Polics József elmondta, hogy jelenleg minden cég próbál piacot szerezni. A vagyonértékelést törvény 

írja elő. A Komló-Víz Kft. megrendelte a vagyonértékelést, ami 46 M Ft+Áfa összegbe kerül. Komló 

az eszközhasználati díjból a ráeső részt fogja fizetni. Sajnos a többi településnek nem áll módjában ezt 

kifizetni. Paks, Százhalombatta, Győr, DRV és egyéb településekkel nem tudnak versenyezni. 2014. 

január 1-től állami vízdíj megállapítás lesz érvényben. Paks megkereste Komlót is, miszerint a város 

vehetne 20 MFt-ért üzletrészt Pakstól. Komló Város Önkormányzata nem kíván 10 %-os üzletrészt 

vásárolni. Ehelyett létre kellene hozni egy Baranya megyei szolgáltató céget, mellyel közvetlen 

kapcsolatot alakítanának ki. 

 

Május 30-áig kell leadni a regisztrációs kötelezettséget. Stratégiai partnerként bekerülne a Tettye, 

esetleg Szekszárd, mint hosszú távú, leendő szövetséges. Nem támogatnak megyehatáron átívelő 

programokat.  

 

Polics József aláírta a szerződést Vásárosdombóval, Tékessel, Tarlóssal. Ez egy olyan piac, melyért 

harc folyik. Ebben a harcban Komló és térsége is fenn kell, hogy maradjon. A fogyasztói 

egyenértékről a Magyar Energia Hivatal tud pontos tájékoztatást adni. 50.000 egyenérték fölött van a 



Mohácsi Víz, 46.000-nél tart Komló. Mágocson a Komlóhoz kapcsolódó elkötelezettség megingott. 

Mohácsról kaptak ajánlatot.  

Reményei szerint a második félévre megoldódik a vízi közmű probléma. 

 

 

További szép napot kívánt mindenkinek. Az ülést 10 óra 32 perckor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Polics József Fülöpné Rákosa Ildikó  

       elnök       polgármester 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette: 

 

Wachené Király Ágnes 



8. sz. melléklet 

KÖKÖNYÖSI KÖZOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 2013. április 04.-én 

tartott ülésén a  Komlói Közös Önkormányzati Hivatal  I. emeleti kistermében 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

 

Napirend: 

 

1.) Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás jövője és a Komló és Térsége 

Óvodái átszervezése  

Előadó: Polics József elnök 

Meghívott: Buzásiné Petkó Ildikó óvodavezető 

 

Polics József: Köszöntöm a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tanács 

tagönkormányzatainak polgármestereit az ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek 

vagyunk, jelen van 4 fő. Az ülést megnyitom 9:30 perckor. A jegyzőkönyv írásban kerül 

rögzítésre, hitelesítésére felkérem Kárpáti Jenőt Magyarszék polgármesterét. 

 

Megkérdezem, hogy a mai ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e kérdés, vagy 

hozzászólás. Elfogadhatónak tartják a napirendi pontokat és nincs más kiegészítés, kérem 

kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat  

 

1.sz. napirendi pont: Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás jövője és a Komló 

és Térsége Óvodái átszervezése  

 

Polics József: Az előterjesztés határozati pontjában a.) és b.) változat szerepel. Komló Város 

Önkormányzata szeretne a társulásból kilépni és a két komlói feladat-ellátási helyet a Komló 

Város önkormányzat fenntartásában működő Komló Városi óvodához integrálni. Kérdezem a 

jelenlévőket, hogy melyik változatot támogatják és amennyiben az intézmény átszervezésre 

kerülne sor, akkor milyen formában képzelik azt? 

 

Kárpáti Jenő: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Bodolyabér és Magyarhertelend társulást 

kívánnak létrehozni, mely fenntartaná a Komló és Térsége Óvodái magyarszéki, ligeti és 

magyarhertelendi feladat-ellátási helyekből álló intézményt.  

 

Polics József: Mánfa polgármesterével még nem sikerült egyeztetni, de gondolom, hogy a 

közös hivatal miatt Mánfa Komló városával köt köznevelési megállapodást.  

 

Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat A.) 

pontjáról szavazzunk: 

 

Szavazás:     4 nem   szavazattal a tárulás tanácsa nem 

támogatja az előterjesztés A.) határozati pontját 



 

 

Most kérem a társulás megjelent tagjait, hogy szavazzunk a határozati javaslat B.) pontjáról az 

alábbi kiegészítéssel: 

 Magyarszék, Magyarhertelend, Mecsekpölöske, Liget, Bodolyabér Község 

Önkormányzatai intézményfenntartó társulást hoznak létre a Komló és Térsége 

Óvodái köznevelési intézmény Magyarszéki, Ligeti és Magyarhertelendi 

Óvodák feladat-ellátási helyeiből létrehozott intézmény fenntartására. 

 Komló Város Önkormányzata a Komló és Térsége Óvodái köznevelési 

intézmény Sallai u. 1. szám alatti székhelyintézményt és a Körtvélyesi Óvodát 

a Komló Város Óvoda intézményhez integrálja telephelyként.  

 Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község Önkormányzata köznevelési 

megállapodást köt az óvodai feladat ellátására. 

 

 

Szavazás:      4 igen szavazattal a társulás tanácsa támogatja az 

előterjesztés B.) határozati pontját, és az alábbi határozatot hozza. 

 

 

6/2013. (IV.04.) Tt. határozat 

A Társulási Tanács - az Elnök előterjesztésében - megtárgyalta a Kökönyösi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás jövője és a Komló és Térsége Óvodái átszervezéséről szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Társulási Tanácsa a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási formát 

fenntartja és az Mötv.-ben meghatározottak szerint jog személyiségűvé alakítja 2013. június 

30. napjáig és a Komló és Térsége Óvodái intézményt a jelenlegi formában működteti tovább. 

 

1.  A Társulási Tanácsa a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulást meg kívánja 

szüntetni, valamint a Komló és Térsége Óvodái intézményt az alábbiak szerint kívánja 

átszervezni:  

 Magyarszék, Magyarhertelend, Mecsekpölöske, Liget, Bodolyabér Község 

Önkormányzatai intézményfenntartó társulást hoznak létre a Komló és Térsége 

Óvodái köznevelési intézmény Magyarszéki, Ligeti és Magyarhertelendi 

Óvodák feladat-ellátási helyeiből létrehozott intézmény fenntartására. 

 Komló Város Önkormányzata a Komló és Térsége Óvodái köznevelési 

intézmény Sallai u. 1. szám alatti székhelyintézményt és a Körtvélyesi Óvodát 

a Komló Város Óvoda intézményhez integrálja telephelyként.  

 Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község Önkormányzata köznevelési 

megállapodást köt az óvodai feladat ellátására. 

 

 

2.) A Társulási Tanácsa a felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy az 

átszervezésekhez kapcsolódó szükséges egyeztetések lefolytatása érdekében az átszervezésre 

irányuló elképzelést a soron következő képviselő-testületi ülésükön szíveskedjenek napirendre 

tűzni.  

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József elnök 

    Tagönkormányzatok polgármesterei 

 



 

 

 

Amennyiben több hozzászólás az egyebek napirendi pontban nincsen, megköszönte a 

részvételt és az ülést 10:03 perckor bezárta.   

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Kárpáti Jenő         Polics József 

jkv. hitelesítő                   elnök 

  

 

 

 

 

Laho Andrea 

jkv. vezető 

 



9. sz. melléklet 

BESZÁMOLÓ 
A Sikondai Részönkormányzat 2012. évi munkájáról.  

 
A részönkormányzat tagjai: Dr. Makra Istvánné 

          Bauer Jánosné 

                Hencsei István 

          Kovács László 

                                                     Wágnerné Purt Gordana 

                                                      Tóth Árpád 

 

Mátyás János képviselőtársam még 2011-ben lemondott tisztségéről, valamint Aknai Péter és 

Ónozó Károly is felmentést kért.  

Az elmúlt év során nagyok sok üggyel foglalkozott részönkormányzatunk. Közülük több 

megoldódott, számos ügy mai is folyamatban van, de olyan is akad, amire anyagiak 

hiányában egyelőre nem találtunk megoldást. ( pl. Erdei út rendbetétele.) 

 

l. Közösségi rendezvények: II. Sikondai Napok 

                                                Betlehemes felállítása 

                                                 Parkosítás, szemétszedés         

    

2. Beruházások: Játszótér 

                              Padok, szemetesek kihelyezése 

                               Cinege köz (karbantartás, világítás)                     

       WELLNESSEL szembeni parkosítás 

                              Sikonda  „alsó” – kulturált szabadtér kialakítása, (nagyobb  

     részt önerőből) 

 

-2- 

A  Vadásztanya előtti parkírozó ideiglenes földmunkálatai csak a helyzet  pillanatnyi 

kezelésére szolgálnak, ennek végleges és megnyugtató megoldása elkerülhetetlen. 

3. Közhasznú munkások: Akna és ároktisztítás 

    Bozótvágás, szemétszedés, gyomlálás 

    Játszótér kialakítása 

4. Pályázatok, tervek: Erdeti út megterveztetése – megtörtént 

                                       Lásd a mellékletben a pályázatot! 

 

A részönkormányzat minden év végén meghatározza ügyrendjét, és e szerint működik. 

Üléseinket mindig a feladatok határozzák meg. Igyekszünk a település lakóit bevonni a 

feladatokba, folyamatos kapcsolatot tartunk velük. Kérdésüket, kéréseiket várjuk, és a 

lehetőségekhez képest a leggyorsabban igyekszünk azokat orvosolni, illetve a felmerült 

gondokra, annak megoldására választ adni.  

 

Tervek:    -  április 27.  „KÖZÖSEN  SIKONDÁÉRT” 

                  -  A lakókkal , a Körtvélyesi Részönkormányzattal, a  Városgondnok- 

                     sággal együtt parkosítunk, szépítünk.  

                  -  Közkút kerül újra a halőr ház mellé 

                    -A nyári napközi környezetének megtisztítása 

                   - Hirdetőtáblák kihelyezése 

                  - FÓRUM 

                  - Illemhely folyamatos nyitva tartása a büfénél 



                  - Erdei út kátyúzása 

 

Az elvégzett munkák látványosak, de még nem elegendőek. Igyekszünk a hátralévő időben is 

azért dolgozni, hogy a Sikondára látogatókat egyre szebb környék,  egyre szebb otthonosabb 

környezet fogadja. 

 

-3- 

Köszönetemet fejezem ki a részönkormányzat tagjainak, a Városgondnokság vezetőinek, a 

település lakóinak, valamint a közhasznú munkásoknak, akik eddig is lelkes szorgalommal 

dolgoztak a terület szépítéséért, komfortosabbá tételéért. Ezúton köszönöm Szigeti 

Lajosnénak, Erzsikének -  több éves kapcsolattartónknak - az igen odaadó és segítőkész 

munkáját. Borbás Sándor képviselőtársam munkájára a hátralévő időben is számítok, és 

kérem elméleti,  gyakorlati tanácsait és segítségét is.  
 

PÁLYÁZAT CÍME ELNYERHETŐ ÖSSZEG VISSZAJELZÉS 

Turisztikai attrakciófejlesztés 

 –DDOP-2.1.1/A.B-12  

Turisztikai célú kerékpárút kialakítása 

250 millió Ft 

(ebből 128 millió a komlói 

szakasz összköltsége) 

 

elbírálás alatt 

Turisztikai attrakciófejlesztés 

DDOP-2.1.1/A.B-12 

 

406.246.202,- Ft 

 

elbírálás alatt 

Helyi és térségi turisztikai desztinációs 

menedzsment szervezetek és turisztikai 

klaszterek létrehozása és fejlesztése 

DDOP-2.1.3/A.B.C-12 

 

58.823.000,- Ft 

(85 %-a nyerhető le 

támogatásként) 

 

nyert 

 
ELSZÁMOLÁS 
                                                2012.év 
 
A 2012.évi keret:                      300.000.- 
A 2011.évi pénzmaradvány:       160.000.- 
Körtvélyesi Részönkormányzattól 
                átvett keret:                50.000.- 
Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságtól átvett keret: 50.000.- 
                           összesen:      560.000.- 
 
Ebből a Városgondnokságnak 
                  átadott keret:           263.836.- /közvilágítás karbantartása/ 
Pénzmaradvány:                         296.164,- 
         /részletezés/                      149.860.- / 2 hinta vásárlása/ 
                                                  146.304.- / II. Sikondai Napok/ 
 

        Dr. Makra Istvánné s.k. 

               a Sikondai Részönkormányzat elnöke 

 

 

 

 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KISBATTYÁN TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 

 

BESZÁMOLÓ  

a Kisbattyán Településrészi Önkormányzat  

2012. évi gazdálkodásáról 

 

Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatát 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (VIII.8.) sz. 

önkormányzati rendelet hagyta jóvá, 753 eFt bevételi, illetve kiadási 

előirányzat főszámmal. 

Az előirányzat módosítása nem vált szükségessé. 

 

Bevétel az év során nem keletkezett. 

 

A részönkormányzat tényleges kiadása 375 eFt volt. 

Ennek nagy része (kb. 50 %) a falunappal összefüggésben történő dologi 

kiadás, míg a többi – főleg a kultúrház fenntartásával járó – működési 

kiadás volt. 

A településrészen a „helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése” pályázat keretében folyó beruházás a részönkormányzat 

költségvetését nem érinti. 

 

A Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 

378 eFt, mely a 2013. évi költségvetésben feltüntetésre került. 

 

 

 

 

Komló, 2013. április 9. 

 

         Schalpha Anett s.k. 

                elnök 
 

 

 

 

 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

MECSEKFALU TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 

 

BESZÁMOLÓ  

a Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat  

2012. évi gazdálkodásáról 

 

Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatát 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (VIII.8.) sz. 

önkormányzati rendelet hagyta jóvá, 272 eFt bevételi, illetve kiadási 

előirányzat főszámmal. 

 

Bérleti díjból 48 eFt bevétel keletkezett az év során, melyből 30 eFt dologi 

kiadásokra került felhasználásra. A részönkormányzat módosított 

előirányzata ezzel 302 eFt. 

 

A részönkormányzat tényleges kiadása 261 eFt volt. 

Ennek nagy része a kultúrház fenntartásával járó működési kiadás volt. 

 

A településrészen a „helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

fejlesztése” pályázat keretében folyó beruházás a részönkormányzat 

költségvetését nem érinti. 

A „Komló-Mecsekfalui Szabadidőpark kisléptékű infrastuktrúra 

fejlesztése” című pályázat munkálatainak megkezdéséhez a 

részönkormányzat még 2011-ben adott át Komló Város Önkormányzata 

részére 500 eFt-ot. 

 

A Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa  

59 eFt, mely a 2013. évi költségvetésben feltüntetésre került. 

 

 

 

Komló, 2013. április 9. 

 

         Schalpha Anett s.k. 

                elnök 

 

 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

MECSEKJÁNOSI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 

 

BESZÁMOLÓ  

a Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat  

2012. évi gazdálkodásáról 

 

Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatát 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (VIII.8.) sz. 

önkormányzati rendelet hagyta jóvá, 308 eFt bevételi, illetve kiadási 

előirányzat főszámmal. 

 

Összesen 282 eFt bevétel keletkezett az év során (178 e Ft kultúrház 

bérleti díj, 54 eFt nőnapi bál bevétele, 50 eFt pénzbeli támogatás), melyből   

174 eFt dologi kiadásokra és a nőnapi bál kiadásaira került felhasználásra. 

A részönkormányzat módosított előirányzata ezzel 582 eFt. 

 

A részönkormányzat tényleges kiadása 574 eFt volt. 

Ennek nagy része (kb. 68 %) a kultúrház fenntartásával járó működési 

kiadás és a falunappal összefüggésben történő dologi kiadás (kb. 24 %) 

volt. 

 

A településrészen a Start munkaprogram keretében végzett ároktisztítás és 

járdajavítás a részönkormányzat költségvetését nem érintette. 

 

A Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa  

16 eFt, mely a 2013. évi költségvetésben feltüntetésre került. 

 

 

 

 

Komló, 2013. április 9. 

 

         Schalpha Anett s.k. 

                elnök 



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
GESZTENYÉS-ZOBÁKPUSZTA  
TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 
 

B E S Z Á M O L Ó  
a Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat 

2012. évi gazdálkodásáról 
 

A Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat 2012. évi kiadási 
előirányzatát Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2012.(III.8.) 
számú rendelete hagyta jóvá 407.000,- Ft előirányzattal (2011. évi pénzmaradvány: 
107.000,- Ft, míg a 2012. évi önkormányzati támogatás: 300.000,- Ft) 
 

A településrészi önkormányzat 2012.évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint 
alakultak: 
 

Bevételek: 
- Gesztenyési Klub bérbeadásából származó bevétel:  64.000,- Ft 

Bevételek összesen:      64.000,- Ft 
 

Kiadások: 
- Zobákpuszta Party rendezvényhez kapcsolódó kiadások:  17.820,- Ft 

- Gesztenyési Foci Kupa sorozat rendezvényhez     

 kapcsolódó kiadások:      52.140,- Ft 

- Emlékplakettek készítése:       64.802,- Ft 

- Fenti reprezentációs kiadások járulékai:     65.107,- Ft 

- Közvilágítási lámpatest felszerelése (József A. utcában):  29.210,- Ft 

- Bélyegző készítés részönkormányzat számára:      3.000,- Ft 

- Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület egyesületi tagdíj:    2.000,- Ft 

- Finanszírozás átadása Városgondnokság részére    

 (autóbuszmegálló felújítása):      90.000,- Ft 

Kiadások összesen:       324.079,- Ft 
 

Pénzmaradvány: 146.921,- Ft, kerekítve: 147 eFt, mely a 2013. évi költségvetésben 
feltüntetésre került. 
 

Komló, 2013. április 15. 
 

        Mátyás János s.k. 
        elnök 



 

 

 

 
 

Beszámoló 
a 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 

munkájáról 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bevezetés 
 

Feladata, működése:  

A településrészi önkormányzat képviseli és védi a városrészben a lakók érdekeit. Megvitathat 

minden olyan önkormányzati hatáskörbe tartozó kérdést, amely a településrészt érinti. 

Megvitatja az éves költségvetés településrészt érintő tervezetét. A települési képviselő útján 

kezdeményezheti bármely ügynek a képviselő-testület vagy bizottságai általi megtárgyalását. 

Közreműködik azoknak a városrészi fórumoknak a megszervezésében, amelyek megtartását 

az önkormányzat kezdeményezte. Tagjainak száma: 6 fő. A településrészi önkormányzat 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendeletben meghatározott feladat-és hatáskörét ülésén gyakorolja. Tagjai a települési 

képviselőn keresztül gyakorolhatják jogosítványaikat, az önkormányzat képviselő 

testületében, annak szervezetében. Működésének költségeit a költségvetési rendeletben 

meghatározott keretösszegből biztosítja. Üléseit – melyek nyilvánosak - szükség szerinti 

gyakorisággal, de legalább három havonta egy alkalommal tartja. Az ülésen a meghívottak és 

a Hivatal szervezeti egységeinek képviselői, illetve a területen élő lakosság is jelen lehet.  

 

Üléseiről a tanácskozás lényegét, a meghozott döntéseket tartalmazó írásos jegyzőkönyv 

készül, mely tartalmazza: 

- az ülés helyét, időpontját, megnyitásának idejét, 

- az elfogadott napirendet, a napirendi pontok tárgyát, előadók és felszólalók nevét, 

- a kérdéseket, illetve hozzászólásokat, 

- a szóban előterjesztett határozati javaslatot, 

- a határozathozatal módját, a határozatok szövegét, 

- az elnök intézkedéseit, valamint az ülésen történt fontosabb eseményeket, 

- az ülés bezárásának idejét, 

- napirendet követő felszólalásokat. 

A jegyzőkönyvet, melynek elkészítéséért a településrészi önkormányzat vezetője felelős, a 

vezető és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet Komló Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjéhez megküldi. A választópolgárok az 

előterjesztésekbe és a jegyzőkönyvekbe betekinthetnek. 

 



A Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 1/2011 (02.07.) sz. határozatával megalkotta, az 

elfogadást követő napon hatályba léptette Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 

dokumentumban nem szabályozott kérdésekben Komló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát alkalmazza. 

 

 

Célmeghatározás 

 

Körtvélyes központja és közterei az elmúlt évtizedek alatt szürkévé, elhanyagolttá, 

rendezetlenné váltak így elvesztették közösségi funkciójukat. A településrészi önkormányzat 

tagjai felismerve ezt a problémát úgy döntöttek, hogy elsősorban ezen kívánnak változtatni, 

annak érdekében, hogy újra magunkénak érezhessék a városrészt az ott élők.  A tagok szerint 

csak a közösség összefogása által szépülhetnek meg a közterületek és csak a közösség által 

maradhatnak hosszútávon is azok.  

 

Az elmúlt időszakban tett lépések rövid összefoglalója 

 

A településrészi önkormányzat és a települési képviselő munkája szorosan összekapcsolódik a 

Városgondnokság tevékenységével. Az elmúlt két év során több alkalommal is 

területbejárásra került sor a Városgondnokság, a Hatósági Iroda munkatársaival a 

településrész közterületein, melynek során listát készítettünk a megoldásra váró problémákról, 

felújításra szoruló utakról, járdákról, parkokról, játszóterekről. Az illetékes szervek 

munkatársaival rendszeres egyeztetések zajlanak a munkafolyamatok alakulásáról. 

 

A Városgondnokság vezetősége különös figyelmet fordít arra, hogy megfelelő tárgyi és 

személyi feltételeket biztosítsanak számukra. Munkakapcsolatunkat a korrektség és a 

partnerség jellemzi, így a Start-munka keretében foglalkoztatottak folyamatosan végzik az 

utak melletti árkok kitisztítását, a parkolók, játszóterek gondozását, bokrok, fák nyesését, 

valamint a hulladékgyűjtő edények ürítését és részt vesznek a virágágyások gazolásában, 

rendben tartásában. 

 

A megalakulást követően a településrészi önkormányzat több alkalommal társadalmi munkát 

szervezett, melynek keretében megújultak játszóterek, megtörtént a hinták, csúszdák, 

mászókák felületkezelése, továbbá a korlátok és a buszmegálló festése is. A buszfordulóban 

és a városrész több pontján virágosításra, fásításra került sor. A gyermekek biztonsága 



érdekében elkészült a sportpálya labdafogó hálójának – már korábban megígért – 

megerősítése, a veszélyes padok megszüntetésre illetve felújításra kerültek. Padok kerültek a 

betonos sportpálya köré is, melynek felfestése is megtörtént. Új hulladékgyűjtő edények 

kerültek kihelyezésre, pótlásuk, karbantartásuk folyamatos. A városrész több pontján 

kőművesmunka zajlott az utóbbi időszakban, ennek eredményeként készülhetett el többek 

között a Cserma utca és a Nagyszántó utca mentén a vízelvezető árok. A fák gyökerei által 

felnyomott járdalapok cseréjére került sor a Körtvélyes utcában. Megelőzendő a további 

púposodást, a fák környéke föld- és faforgács ágyást kapott, melyet szegéllyel lett körbevéve. 

A kőművesmunkák folytatódnak, a lépcsők és a vízelvezetőárkok javítása továbbra is nagy 

figyelmet élvez.  

 

A településrészi önkormányzat többször is megkereste az illetékeseket, illetve észrevételeivel 

fordult a Városgondnoksághoz. felhívva a figyelmét a körtvélyesi városrészben található 

zöldterületek rendezetlen állapotára, elhanyagoltságára. A közfoglalkoztatás nyújtotta 

lehetőségek ezen a területen is fordulatot hozott a korábbi vállalkozó által végzett 

tevékenységhez képest. A rendszeres fűnyíráson túl többek között megtörtént a patakig tartó 

terület tisztítása, tereprendezése is. 

 

A fent ismertetett tevékenységekről szóló részletes és rendszeres beszámolót a jegyzőkönyvek 

tartalmazzák, melyek a Hivatalban megtekinthetők 

 

2012. évi tevékenységről 
 

A 2012. évben is a fent meghatározott célok megvalósítása, a munkafolyamatok koordinálása, 

szervezése és a szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása jelentette az elsődleges 

feladatot a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat számára.  

 

 A Startmunka keretében továbbra is zajlottak a szükséges felújítási, karbantartási 

munkálatok.  

 A virágosításban és a városrész szépítésében továbbra is meghatározó szerepe van a 

társadalmi munkának, a Körtvélyesben élők segítségének.  

 Az ültetésre szánt növényanyagról, a felújításhoz szükséges legfontosabb eszközökről, 

festékekről pedig a Városgondnokság és a településrészi önkormányzat - valamint 

tagjai - közösen gondoskodtak. 



 A közfoglalkoztatottak helyi csoportjának tagjai szabadidejükben is aktív részt 

vállaltak a településrészi önkormányzat által meghirdetett akciókban.  

 

A szükséges felújítási, karbantartási munkálatok mellett a városrészben élők kisebb-nagyobb 

közösségeinek, csoportjainak problémáit igyekezett orvosolni a településrészi önkormányzat, 

segítségnyújtással, a szolgáltatókkal és a Hivatallal való folyamatos konzultációk 

segítségével.  

 

 Hatósági Iroda, a Városgondnokság, a területfelügyelők és a rendőrség részvételével 

területi bejárásra került sor Körtvélyesben. Az érintettek tanulmányozták a városrész 

jelenlegi forgalmi rendjét, a közlekedési táblák helyzetét. A részönkormányzat és a 

szakemberek egyeztetése eredményeként forgalmi rend változására kerülhet sor a 

közeljövőben. Mivel a Körtvélyes és Cserma utca burkolatából fakadóan leginkább 

gyalogos közlekedésre alkalmas, ezért az autóval való behajtást korlátoznák. A tervek 

szerint a garázstulajdonosok (bérlők) számára engedélyeznék a behajtást. A Cserma 

utcánál az áthaladó forgalmat engedélyeznék, a parkolást nem a jövőben. A cél az, 

hogy az utcák állaga nem romoljon tovább, illetve biztonságosan használhassák a 

sétáló családok ezeket az útvonalakat. 

 2013. év elején a településrészi önkormányzat a városvezetéssel közösen lakossági 

fórumon számolt be az elmúlt két évben végzett munkáról. Ezt követően a 

városrészben nagy gondot okozó közműhátralékok és a szolgáltatásokkal összefüggő 

egyéb kérdések megvitatására Szolgáltatói Fórumot rendezett.  

 A városrészben működő óvodával jó kapcsolatot sikerült kialakítani, meghívás alapján 

részt vettünk az intézmény rendezvényein, eseményein, munkánkkal és a 

lehetőségekhez mérten egyéb módon is igyekeztünk segíteni az intézmény 

tevékenységét, míg az óvoda helyiség biztosításával segítette településrészi 

önkormányzat munkáját. 

 

A fentieken túl a települési képviselő és a településrészi önkormányzat tagjainak a városrészt 

érintő igen sokrétű tevékenységéről szintén részletes és rendszeres beszámolót olvashatnak a 

jegyzőkönyvekben, és a havi rövid beszámolókban, melyek a Hivatalban szintén 

megtekinthetők. 

 

 

 



 

 

Gazdálkodás 

 

A Körtvélyes Településrészi Önkormányzat működésének költségeit kizárólag a költségvetési 

rendeletben meghatározott keretösszegből biztosította. A gazdálkodás főbb számait az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

2012. évi pénzforgalmi kimutatás     2013. 02. 04-i állapot szerint 

LEÍRÁS BEVÉTEL KIADÁSOK EGYENLEG 

Pénzmaradvány 262.000   

2012. évi költségvetésben meghatározott 
keretösszeg 

300. 000  562.000 

Sikondai Településrészi Önkormányzatnak 
átadott pénzösszeg (II. Sikondai Nap)  

 50.000 512.000 

2012. évben felhasznált pénzösszeg  

(Felújítási, karbantartási eszközök, anyagok 
vásárlása, Kommunikáció, tájékoztatás, 
Reprezentáció, Rendezvények támogatása)  

 184.427 327.573 

 

Záró egyenleg 

 

 

  327.573 

2013. induló költség (EHO, KIFA)  18.960  

    

A részletes teljesítés kimutatás a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodában áll rendelkezésre. 

 

 

A Körtvélyes Településrészi Önkormányzat ezúton is megköszöni partnerei konstruktív, 

segítőkész hozzáállását, különösen Szigeti Lajosné segítségét, aki a megalakulás óta folyamatosan 

segítette munkánkat. 

 

 

Komló, 2013. április 17. 

 

Borbás Sándor s.k. 

elnök 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 



10. sz. melléklet 

Beszámoló a polgármester (február 21-április 24)  

két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

- Többször egyeztettem a volt fürdő épület hasznosításáról. 

- Német befektetőkkel tárgyaltam biogázzal kapcsolatos befektetésekről. 

- Dr. Czomba Sándor Államtitkárral egyeztettem a szabad vállalkozói zónába kerülés 

lehetőségéről. 

- Lázár János Államtitkár Úrral tárgyaltam a komlói térséget érintő aktuális kérdésekről. 

- A folyamatban lévő pályázatainkról tárgyaltam az illetékesekkel. 

- Gazdasági területek vásárlása ügyében tárgyaltam telek tulajdonosokkal.  

- Többször egyeztettem aktuális kérdésekről a cégvezetőkkel. 

- A Start-munkaprogrammal kapcsolatban folyamatos egyeztetéseket tartottam. 

- Több civil szervezet rendezvényén vettem részt (Honismereti és Városszépítő 

Egyesület, Komlói Polgárőr Egyesület, Cukor betegek Klubja,) 

- A pécsi Expo Centerben elődadást tartottam a komlót érintő kérdésekről. 

- A Baranya Víz Kft.-vel kapcsolatban több egyeztetésen vettem részt. 

- KEOP pályázatok ügyében a központi Klebelsberg Kunó intézetnél tárgyaltam. 

- A szegregátumok megszüntetése ügyében egyeztetést folytattam a lakossággal, az 

érintettekkel, az NFÜ képviselőivel. 

- A milliárdos nagyságú szennyvízberuházás ügyében többször egyeztettem az 

érintettekkel. 

- Önkormányzati és víziközmű ügyekben egyeztettem Tállai András Államtitkár Úrral. 

- Miniszterelnök Úrral, Soltész Miklós Államtitkár Úrral egyeztettem a bányászokat 

érintő kérdésekről. 

- Helyi vállalkozókkal egyeztettem pályázati kérdésekről. 

- Többször tárgyaltam a Főkefe Nonprofit Kft. és a Kézmű Nonprofit Kft. Vezetőivel 

foglalkoztatás bővítés ügyében. 

- A Brikett - Centrum Kft. képviselőivel egyeztettem. 

- Új turisztikai program lehetőségéről tárgyaltam. 

- Szépkorúakat köszöntöttem. 

- A POTE-n egészségügyi kérdésekben megbeszélésen vettem részt. 

- A „100X100 Biztonság” programindító rendezvényen vettem részt és szólaltam fel 

Komlóval kapcsolatban. 

- A volt meddőhányó rekultivációjával kapcsolatos kérdésekről egyeztettem. 

- Sportfinanszírozási kérdésekről tárgyaltam. 

- Bebics Jánossal a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatójával 

egyeztettem. 

 

 

Komló, 2013. április 23. 

 

 

 

 

Polics József s.k. 

polgármester 

 



Beszámoló az alpolgármester (február 21 – április 24)  

két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 
 

 

- Többször egyeztettem TDM ügyében.  

- Képviselői munkámból fakadóan többször voltam területbejáráson. 

- Sikondai részönkormányzat meghívásának tettem eleget, ahol beszámoltam a 

területet érintő pályázatokról. 

- Lakossági fórumokon vettem részt. 

- Csömend település vezetőit láttam vendégül. 

- Gazdasági társaságaink vezetőivel egyeztettünk aktuális kérdésekről. 

- A volt fürdő épület hasznosításáról többször tárgyaltam. 

- Részt vettem a Civil Vezetők Fórumán. 

- Városi baleset megelőzési bizottság ülésén voltam jelen. 

- Német befektetőkkel egyeztettem a megújuló energia ügyekben. 

- Mohács Vízmű taggyűlésén vettem részt. 

- Brikett - Centrum Kft. képviselőivel egyeztettem. 

- TÁMOP 5.3.6.Komlplex telepprogram megnyitóján vettem részt. 

- A Leo Amici rendezvényén Kiss Norbert Sportért és ifjúságért felelős helyettes 

államtitkárral találkoztunk, egyeztettünk. 

- Sportvezetőkkel egyeztettem aktuális kérdésekről. 

- TDM nyitó rendezvényén, konferencián vettem részt. 

- Nem költségvetési szervek ad hoc biztosságát vezettem. 

- Munkahely teremtési rendelet kapcsán egyeztettem vállalkozókkal. 

- Térfigyelő rendszer pályázatának előkészítésével kapcsolatban tárgyaltam. 

- Részt vettem a komplex telepprogram konzorciumi partnereinek program 

irányító tanács ülésén. 

- Dél-balatoni és Sió völgye Hulladékgazdálkodási projekt konzorcium ülésein 

vettem részt. 

 

 

2013. április 23. 

 

 

 

 

 

Kupás Tamás Levente s.k. 

             alpolgármester 

 
 


