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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 126/2013. (VIII.29.) számú határozattal elfogadott TIOP-3.2.3.A-13/1 „Lakhatási 

beruházások támogatása” című pályázat benyújtási határidejét 2013. október 31-ig 

meghosszabbították. 

 

A 132/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a jegyző a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 

 

A 133/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a jegyző a közterületek elnevezésének 

változását a címnyilvántartáson átvezettette, a testület döntéséről a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalát, a települési közszolgáltatókat, szolgáltatókat, 

pénzintézeteket, a Magyar Posta Nyrt.-t, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, 

valamint a lakosságot tájékoztatta. 

 

A 134/2013. (IX.26.) számú határozat alapján az ÁNTSZ működési engedélye megérkezett, a 

polgármester a szükséges dokumentumokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé 

megküldte. 

 

A 135/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a jegyző a Magyar Államkincstár 

Államháztartási Irodája felé a változásokat átjelentette. Az Államkincstárral történ egyeztetés 

során fény derült arra, hogy az SZMSZ II/A számú függelékében a szakfeladatok között elírás 

történt: a „nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat száma 682 002 helyett 

helyesen: 680 002. A hiba javítására a jegyző intézkedett. 

 

A 136/2013. (IX.26.) számú határozat alapján az engedélyezett létszám változása a 2013. évi 

költségvetési rendelet módosítása során átvezetésre került. 

 

A 137/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a polgármester a létszámcsökkentési pályázat 

2013. évi III. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről 

intézkedett. 

 

A 138/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a 2014. évi Bursa Hungarica Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló nyilatkozat megküldésével egy időben a 

polgármester az „A” és „B” típusú pályázati kiírás megjelentetéséről intézkedett. 

 

A 140/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a Körtvélyes, Nagyrét utcai út építése 

vonatkozásában a beruházással kapcsolatos egyszerű versenyeztetési eljárás keretében a 

legkedvezőbb ajánlatot a komlói székhelyű LAKIBER Kft. adta, akivel a vállalkozási 

szerződés 2013. szeptember 30-án aláírásra került. 

A munkaterület átadására október 7. napján került sor, a munkálatok folyamatban vannak. 

 

 



A 142/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a Komlói Sportközpont vagyonkezelői jog 

bejegyzése iránti kérelem benyújtásra került. 

 

A 147/2013. (IX.26.) számú határozat alapján a rendeletszámmal ellátott, szükséges 

példányszámú dokumentációt a tervező 2013.10.16. nappal megküldte. Ugyanezen a napon, 

hitelesítésre az anyagot előkészítette, ezt követően a dokumentációk a véleményezésben részt 

vett államigazgatási szerveknek továbbításra kerülnek. 

 

 

II. 

 

A bizottságok 2013. szeptember 23. óta végzett tevékenysége 

 

Egészségügyi és szociális bizottság: 

 

2013. szeptember 23-án tartott ülésén a bizottság elsőként a védőnői körzetek átszervezése, 

majd a „Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, 

közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” elnevezésű projektben való részvétel 

szerepelt napirenden. Az egyebek napirendi pont keretében a szociális célú tűzifa 

programjával kapcsolatban hangzott el kérdés. Zárt ülésen szociális kölcsön megállapításáról 

és szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntött a bizottság. 

 

Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 

 

Szintén szeptember 23-án ülésezett a bizottság, melynek keretében Horváth Lászlóné 

munkahely-teremtési támogatásáról, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelméről, a Mohács-

Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásáról és a Komlói Sportközpont 

vagyonkezeléséről foglalt állást a bizottság. Tárgyaltak a Komlói Állatvédő Egyesület 

helyiség használatba adási kérelméről, a Körtvélyes, Nagyrét utcai út építésének első 

üteméről, a közterület-elnevezések változásáról, illetve a közterület használatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról, továbbá Komló város hatályos bel- és külterületi 

szabályozási tervének 2012/2. módosításáról. Az egyebek napirendi pontot megelőzően – 

melynek során a Települési Értéktárral kapcsolatban hangzott el felvilágosítás-kérés – két fő 

kertvásárlási kérelméről döntött a bizottság. 

 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

 

Szeptember 24-i ülésén a bizottság állást foglalt a Komlói Napok és Bányásznap 2013. évi 

rendezvényeiről, valamint a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválról szóló 

beszámolóról, a Komló Városi Óvoda engedélyezett létszámáról, majd a 2013. évi 

költségvetési rendeletmódosítási javaslatról. Tárgyaltak a Beregszászi Járás és Komló Város 

Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodásról, intézmények alapító 

okiratának módosításáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2014. évi fordulójához történő csatlakozásról, majd döntöttek a Komló Városi Óvoda 

csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2013/14-es tanévben. 

 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  

 

Szeptember 24-i ülésén a bizottság Horváth Lászlóné munkahely-teremtési támogatásáról, a 

Komlói Sportközpont vagyonkezeléséről, a Komló Városi Óvoda engedélyezett létszámáról, a 

létszámcsökkentési pályázat 2013. III. fordulójáról, valamint a védőnői körzetek 

átszervezéséről tárgyalt a bizottság. Döntöttek a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és 



magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón” című 

projekthez kapcsolódó beszerzésekről, majd tárgyaltak, illetve döntést hozta a Körtvélyes, 

Nagyrét utcai út építésének első ütemével kapcsolatban. Napirenden szerepelt még a Mohács-

Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, a Baranya-Víz Kft. tagi kölcsöne, a közterület 

használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint a közterület-elnevezések 

változása is. Ezeket követően Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 

2012/2. módosításáról, a Beregszászi Járás és Komló Város Önkormányzata között kötött 

együttműködési megállapodásról, Torrice olasz testvérváros Komlót érintő pályázatáról, a 

2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, valamint a 2013. év I. félévi pénzügyi 

terv teljesítéséről szóló tájékoztatóról tárgyaltak. Végül az intézményi kötelezettségek 

értékéről hangzott el tájékoztató. 

A szeptember 26-i rendkívüli ülésen a Komló, Nagyrét utcai út építése (I. ütem) tárgyú 

beszerzési eljárás eredményhirdetéséről döntött a bizottság. 

 

Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 

2013. július 31. óta nem ülésezett. 

 

Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 

2013. június 10. óta nem ülésezett. 

 

Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 

Október 9-én tartott ülésén a részönkormányzat a 2/2013. (IX.12.) sz. határozatát módosította 

oly módon, hogy a gesztenyési Klub Presszó üzemeltetési jogát 2014. január 1. napjával 

kívánja visszaadni Komló Város Önkormányzata részére. 

 

Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 

 

2013. július 16. óta nem ülésezett. 

 

Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 

 

2013. május 22. óta nem ülésezett. 

 

Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 

 

2013. május 23. óta nem ülésezett. 

 

III. 

 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 

Az egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben döntött: 

 

 egy fő esetében 60.000.- forint szociális kölcsön odaítéléséről 12 havi részletfizetés 

engedélyezésével; 

 16 fő részére szemétszállítási díjtámogatás megállapításáról. 

 

 

 

 



A Gazdasági, településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörében döntött: 

 

 az önkormányzati tulajdonú, komlói 9287 hrsz-ú, 426 m2 nagyságú „kert” művelési 

ágú ingatlan értékesítéséről 25.560.- Ft (ÁFA mentes) vételáron. A vevőnek a 

vételáron felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját (25.000.- Ft) is. 

 az önkormányzati tulajdonú, komlói 9136 hrsz-ú, 360 m2 nagyságú „kert” művelési 

ágú ingatlan értékesítéséről 21.600.- Ft (ÁFA mentes) vételáron. A vevőnek a 

vételáron felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját (15.000.- Ft) is. 

 

 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörében: 

 

 a Komló Város Önkormányzat fenntartásában lévő Komló Városi Óvoda maximális 

csoportlétszám túllépésének engedélyezésére irányuló kérelmére a 2013/2014-es tanév 

tekintetében az alábbi határozatot hozta: 

 

Sallai Utcai Óvoda 

Csillag csoport       26 főben állapította meg 

Pillangó csoport      27 főben állapította meg 

 

Belvárosi tagóvoda: 

Napraforgó csoport      26 főben állapította meg 

 

Mecsekjánosi Óvoda: 

Patakocska csoport      29 főben állapította meg. 

 

 

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  

Szeptember 24-én: 

 a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, 

innovatív kezdeményezések Komlón” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és 

beszerzési eljárások ajánlattételi felhívásait jóváhagyta. A Bizottság jóváhagyta, hogy 

Komló Város Önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

 

1.) Tervek, tanulmányok elkészítése közbeszerzési eljárás tekintetében: 

      a.) GEO Research Nonprofit Kft. (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.) 

      b.) Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. (7361 

 Kaposszekcső, Liget ltp. 10.) 

    c.) AACM Central Europe Llc (1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/1-45.) 

 

2.) A papír, írószer, festék patron, toner beszerzése: 

     a.) CP-Info Tech Bt. (7300 Komló, Mecsekfalui út 5.) 

    b.) TF Center Kft. (7300 Komló, Pécsi út 1.) 

    c.) Axidóm Bt. (7300 Komló, Székely B. u. 33.) 

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

részére történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

 a Komló Város Önkormányzata tulajdonában álló komlói 1520/11 hrsz-ú ingatlanon 

építendő út építéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta és azt jóváhagyta. 

A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 

fel ajánlattételre: 

 

1. Lakiber Kft. 7300 Komló, Zichy u. 8. 



2. Baranyai SBAU Kft. 7300 Komló, Hegyhát u. 8. 

3. Gazda-Sped Kft. 7394 Magyerhertelend, Külterület 5. 

 

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

részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 

Szeptember 26-án: 

 a „Komló, Nagyrét utcai út építése (I. ütem)” tárgyban a kivitelező kiválasztására kiírt 

egyszerű beszerzési eljárás eredményét a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbiak 

szerint állapította meg: 

 
A bizottság az eljárást eredményesnek nyilvánította, és az eljárásban egyetlen ajánlatot 
adó Lakiber Kft-t (7300 Komló, Zichy u. 8.) hirdette ki az eljárás nyerteseként.  

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőt a Képviselő-testület beruházást jóváhagyó döntését követően tájékoztassa. 

 

IV. 

Egyebek 

 
I. Tájékoztató a pályázatok átvételéről 

 

A Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola pályázatott nyújtott be a Sallai Óvoda, 

illetve a Körtvélyesi Óvoda tagintézményekre, egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmód programokra a TÁMOP-6.1.2/11-1 kódszámú „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázati konstrukcióra.  

A Körtvélyesi Óvoda „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Körtvélyesi 

óvodában” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1106 azonosító számú pályázatával 9. 989. 640 Ft 

összegű támogatást nyert.  

A Sallai Óvoda „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Sallai Óvodában” című, 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1489 azonosító számú pályázatával 9. 992. 352. Ft támogatást 

nyert.  

A pályázat benyújtását követően a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola, önállóan 

működő és gazdálkodó köznevelési intézmény átszervezésre került. A pályázatokkal érintett 

köznevelési intézmények jelenleg a Komló Városi Óvoda önállóan működő köznevelési 

intézmény tagintézménye, melynek gazdálkodását a GESZ látja el.  

A pályázati felhívás értelmében a pályázó önállóan működő (nem önálló gazdálkodású) 

intézmények esetében a pályázatot a fenntartó nyújthatja be.  

Mivel a pályázattal érintett két feladat-ellátási hely nem önállóan gazdálkodó intézmény 

tagintézménye ezért szükséges, hogy az Önkormányzat átvegye kedvezményezettként ezen 

pályázatokat.  

A két fent említett pályázat támogatási intenzitása 100%-os, így ez plusz költséget nem jelent 

az Önkormányzat számára.  

 

II. Beszámoló a víziközmű vagyon értékelését vizsgáló eseti bizottság munkájáról 

 

A bizottság 2013. október 21-én tartja ülését. A bizottság határozata a képviselő-testületi 

ülésen kiosztásra kerül. 

 

 



 

 

III. Beszámoló a „Segítő kezek” program jelenlegi állásáról 

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központjának 

beszámolója az előterjesztés 1. számú melléklete. 

 

IV. A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről 
 

Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói 

Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. 

 

V. Tájékoztató az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” programsorozatról 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2013. szeptember 

17-én, címzett meghívásos pályázatot tett közzé az "Itthon vagy-Magyarország szeretlek" 

programsorozatra, melyre Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be és 750.000.-Ft 

támogatást nyert el. A programok Komlón 2013. szeptember 28-29-én megvalósultak. 

 

VI. Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 

tájékoztató 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (1) bekezdése szerint „A jegyző, 

főjegyző, megyei főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési 

koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.” 

A 87. § (1) bekezdése szerint „A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának … 

háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a 

képviselő testületet.” 

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a koncepció elkészítésére lehetőség nyílna, 

ugyanakkor a testületi anyag kiküldéséig még nem zárulhatnak le a háromnegyed éves zárási 

feladatok. Ennek megfelelően a koncepció és III. negyedévi beszámoló együttes 

előterjesztésére jelen testületi ülésre nincs lehetőség. 

Tekintettel arra, hogy a jogszabály benyújtásról és nem elfogadásról beszél, így az együttes 

benyújtás feltételének akként tudunk eleget tenni, hogy az addigra már elkészülő III. 

negyedéves zárás alapján előkészített tájékoztatót és a költségvetési koncepciót október 31-ig 

előterjesztjük a Tisztelt Képviselő-testületnek azzal, hogy azt a soron következő testületi 

ülésén tárgyalja meg. 

 

 

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. 
 

 

1. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a korábban Kökönyösi Oktatási Központ 

Szakközépiskola által benyújtott TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1406 és TÁMOP-6.1.2-



11/1-2012-1489 azonosító számú pályázatok Kedvezményezettje Komló Város 

Önkormányzata, mint a pályázatokkal érintett tagintézmények fenntartója legyen.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

 

2. A képviselő-testület tudomásul veszi: 

 a Víziközmű vagyon értékelését vizsgáló eseti bizottság munkájáról szóló 

határozatot, 

 a „Segítő kezek” program jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót, 

  a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről, 

 az "Itthon vagy-Magyarország szeretlek" programsorozatról szóló tájékoztatót 

és 

 Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 

tájékoztatót. 

 

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

át.  
 

Határidő: 2013. november 15. 

Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 

Komló, 2013. október 16. 

 

         Polics József 

         Polgármester 



1. sz. melléklet 

 
 

Komló Város Önkormányzata 

Szociális Iroda 
 

Lassan Krisztina  

Irodavezető 
 

Beszámoló a „segítő kezek” program jelenlegi állásáról. 
 

Komló városában 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával elindult a 80 év feletti lakosok 

felkeresése, és szükségleteik felmérése. 800 - 850 főre tehető azoknak a száma, akik 

otthonukban élnek. A többiek időseket ellátó otthonokban, tartós kórházi ápolás alatt, vagy a 

családjukhoz költözve – ismeretlen címen - tartózkodnak. 
 

 Az elmúlt egy hónapban 600 fő idős embert látogattak meg a munkatársak, és készítették el a 

kérdőíveket. A felmérésben 360 fő vett részt eddig aktívan, és válaszolt a kérdésekre. 160 fő 

elutasító volt a megkereséssel szemben, 80 esetben a megadott címen nem találtuk a keresett 

időseket. Az elkészült kérdőívek feldolgozása 90 %- ban elkészült, az értékelés folyamatosan 

zajlik. Időközben elkészültek a Polgármester Úr által írt „megkereső levelek”, melyben a 

Polgármester Úr az idősek együttműködését kéri, hogy sikeres lehessen a program. 

Kollégáink ezekkel a levelekkel látogatják az időseket, így kevesebb az elutasítás. 
 

A kérdőívek válaszai alapján azt látjuk, hogy a megkérdezettek 20% -a (120 fő) jelez 

valamilyen területen szükségletet a segítségnyújtásra. (fodrász, kéz-és lábápolás, orvoshoz 

kísérés, nagytakarítás, udvarrendezés, beszélgetés, sétálás, játék, ügyintézés, mozgásjavító 

torna…) A segítséget kérők száma tovább fog nőni, hiszen még nem ért véget a szükséglet 

felmérés. Nagy kihívást jelent, hogy hogyan tudunk válaszolni ezekre az igényekre. A 

válaszadók közül 22 fő igényét továbbították a munkatársak a Szociális Szolgáltató Központ 

felé. Az esetek nagy többségében beajánlottuk szolgáltatásainkat. Többen meggondolták 

magukat, de 6 idős ember már bekerült a Szolgáltató Központ ellátottjai közé. 
 

Jelen időszakban egyszerre folyik a kérdőívezés, és az azonosított szükségletek pontosítása, 

időpont egyeztetésekkel, és egy héten belül elindítjuk az első segítő tevékenységeket. A 

segítségnyújtás módjáról megállapodást kötünk az idősekkel. 
 

Sajnos több jelzést kaptunk már arról, hogy a város több területén szélhámosok, és idősek 

fosztogatására szakosodott bűnöző elemek már a programot felhasználva próbálnak becsapni 

idős embereket. Ezt sajnos megakadályozni nem tudjuk, de folyamatos felvilágosítást 

nyújtunk, és kérjük az általunk meglátogatottakat, 

hogy információinkat továbbítsák a szomszédságukba is.  
 

Az időslátogatók részére összeállítottunk egy tájékoztató anyagot is, mely a Komlón az 

idősek számára elérhető szolgáltatásokról és támogatási formákról tartalmaz hasznos 

információkat, melyek továbbíthatók az idős lakosság felé.   
 

Komló, 2013. 10. 15. 

 

        Kasziba Zsuzsanna 

          Intézményvezető 



2. sz. melléklet 

 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal  

Komlói Járási Hivatal  

Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
 

 

Komló Város Önkormányzat    

Polgármestere, és Képviselőtestülete részére 

 

Komló 

Városház tér 3. 

7300 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének teljes illetékességi területén a legfrissebb munkaerő-piaci adatok alapján a 

nyilvántartott álláskeresők száma 3767 fő, aránya 15,2%.  

 

 
  2013. július 2013. augusztus 2013. szeptember 

 
Komló város 

1827 18,0% 1812 17,80% 1617 15,90% 

Teljes 
illetékességi 

területünk 
4021 16,2% 3992 16,10% 3767 15,20% 

 

 Komló város legfrissebb adatai részletezve: 

 
A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Komló városában  
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 Nyilvántartott álláskereső: 1617 fő (-195 fő az előző hónaphoz képest), aránya 15,9% 



 Tartósan regisztrált: 603 fő (-112 fő) 

 Álláskeresési ellátásban részesül: 120 fő (+15 fő) 

 FHT: 536 fő (-155 fő) 

 

 

Támogatások: 

 

Változatlanul nagy az igény a TÁMOP 1.1.2. bér és bérköltség, és az „Első munkahely 

garancia” programra. Szeptemberben 34 főre volt támogatási kérelmünk, melynek 60%-a 

komlói munkahelyre történő foglalkoztatásra irányult. 

 

Munkaerőpiac: 

 

Nagy számban keresünk nemzetközi árufuvarozásra sofőröket, akiknek C, E jelű 

jogosítványuk van. 

Helyi autóipari alkatrészgyártó vállalkozás folyamatosan bővíti létszámát, jelenleg betanított 

munkásokat keres.  

Komlóra települő brikettgyártó üzem szintén keres: sofőr, kőműves, nehézgépkezelő 

szakmunkásokat, és segédmunkásokat. 

 

 

Közfoglalkoztatás: 

 

Kormány 2013. október 15-én döntött a téli átmeneti közfoglalkoztatás megvalósításáról. 

Kirendeltségünk illetékességi területéről megközelítőleg 1000 fő, melyből Komló városát 

tekintve közel 400 fő foglalkoztatását kell megoldani. 

E közfoglalkoztatás idén először speciálisan egy képzési modullal párosul. A várhatóan 

2013.11 hónapban induló program foglalkoztatással kezdődik, majd dembertől-2014 

márciusig képzéssel folytatódik, és áprilisban szintén foglalkoztatással zárul. 

A foglalkoztatás 8 órában történik, a képzés pedig 6 órás lesz. 

Polgármester úrral, továbbá a Városgondnokság vezetőjével folyamatosan egyeztetjük mind a 

foglalkoztatást, mind pedig a képzésekre történő szervezést. 

Több OKJ-s szakmát adó végzettség megszerzésére nyílik lehetőségük a regisztrált 

álláskeresőknek, akik a megszerzett szakmával növelik esélyeiket, vagy ha a nyílt 

munkaerőpiacon nem találnak állást és változatlanul a közfoglalkoztatásban maradnak, a 

szerzett szakmával magasabb bérhez juthatnak.  

 

 

Komló, 2013.10.22. 

       Götzerné Páva Mária 

        Kir.vez. 



3.sz. melléklet 

Polgármesteri beszámoló 
 

 

- A 2014-2020 megyei fejlesztési programról több fordulóban egyeztettem. 

- Erste Bank Hungary Zrt. képviselőivel tárgyaltam a Komló-Víz Kft. által tervezett 

hosszújáratú hitelről. 

- A PIER Technical Kft. képviselőivel tárgyaltam az önkormányzati együttműködés 

lehetőségeiről a foglalkoztatás bővítése érdekében. 

- A Gagarin Általános Iskolában megrendezett országos Kyokushin-karate versenyt 

nyitottam meg. 

- Czomba Sándor Államtitkár Úrral egyeztettem a téli közfoglalkoztatást érintő 

kérdésekről. 

- V. Németh Zsolttal vidékfejlesztési konferencián vettem részt. 

- A Zene Világnapi rendezvényén voltam jelen. 

- Az Idősek Klubjában az idősek világnapja alkalmából köszöntöttem a szépkorúakat, 

valamint több idősek napi rendezvényen vettem részt. 

- A Főkefe Nonprofit Kft. vezetőivel egyeztettünk a további együttműködési 

lehetőségekről. 

- Bamuart Kft. és Caraco Kft. cég befektetőivel tárgyaltam. 

- Az aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepségen vettem részt. 

- Tállai András Államtitkár Úrral egyeztettem önkormányzatokat érintő finanszírozási 

kérdésekről. 

- A Mecsekerdő Zrt. vezetőjével tárgyaltam önkormányzati támogatási lehetőségekről 

és energetikai befektetésről. 

- A vízminőség javító programról egyeztettem az érintettekkel. 

- Több városrészben lakossági fórumon vettem részt. 

- A cégvezetőkkel tárgyaltam aktuális kérdésekről. 

- Kasó Attilával a bányászatért felelős miniszterelnöki biztossal egyeztettem a 

bányászattal kapcsolatos aktuális kérdésekről. 

- Megyei Polgárőr találkozón vettem részt Sikondán. 

- A hároméves önkormányzati működésről sajtótájékoztatót tartottam. 

- A Pannon Power Zrt. Dalkia Energia vezetőivel tárgyaltam energetikai fejlesztési 

kérdésekről. 

- A Munkaügyi Központ munkatársaival egyeztettem a téli közfoglalkoztatásról. 

- A Síkfürdő Kft. vezetőivel tárgyaltam. 

- A TÜKE Busz Zrt. vezetőivel találkoztam, egyeztettem. 

- A Solar Energy Systems Kft. tulajdonosával többször egyeztettem a beruházás 

befejezhetőségéről. 

- A városban folyó beruházásokról egyeztettem az érintettekkel.  

- A sport vezetőkkel tárgyaltam az ez évi költségvetést érintő kérdésekről. 

 

 

Komló, 2013. október 21. 

 

 

 

 

 

         Polics József 

         polgármester s.k. 



4. sz. melléklet 

Alpolgármesteri beszámoló 
 

 

- A Bereg Fest rendezvényen vezettem a komlói delegációt. 

- A 2014-2020 megyei fejlesztési programról több fordulóban egyeztettem. 

- Többször egyeztettem a sport vezetőivel aktuális kérdésekről.  

- A PIER Technical Kft. képviselőivel tárgyaltam az önkormányzati együttműködés 

lehetőségeiről a foglalkoztatás bővítése érdekében. 

- Több idősek napi rendezvényen vettem részt. 

- Az aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepségen vettem részt. 

- A Mohács-víz Kft. taggyűlésén vettem részt. 

- A cégvezetőkkel tárgyaltam aktuális kérdésekről. 

- Kasó Attilával a bányászatért felelős miniszterelnöki biztossal egyeztettem a 

bányászattal kapcsolatos aktuális kérdésekről. 

- A hároméves önkormányzati működésről sajtótájékoztatót tartottam. 

- A Munkaügyi Központ munkatársaival egyeztettem a téli közfoglalkoztatásról. 

- Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt. 

- Többször egyeztettem a TDM vezetőivel. 

- A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Operatív Tanácsának ülésén vettem 

részt. 

- Képviselői munkám során többször vettem részt bejáráson. 

- A véradás problémájáról egyeztettem egészségügyi vezetőkkel és képviselőkkel. 

 

Komló, 2013. október 21. 

 

 

 

 

         Kupás Tamás Levente 

               alpolgármester s.k. 

 


