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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 határidej ű határozatok 
 
 
A 159/2013. (X.24.) számú határozat végrehajtásáról szóló beszámoló jelen előterjesztés IV. 
Egyebek pontjának I. alpontjában kerül részletezésre. 
 
A 176/2013. (XI.28.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a hallgatói támogatások 
utalásáról a Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása 
Általános Szerződési feltétele ütemezésének megfelelően intézkedett. 
 
A 177/2013. (XI.24.) számú határozattal a képviselő-testület jóváhagyta a Konzorciumi 
megállapodást a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú és a TÁMOP 3.1.4-08/2-
2008-0034 azonosító számú projektek fenntartási időszakára. A konzorciumi megállapodás a 
képviselő-testületi döntésnek megfelelően aláírásra került a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Komlói Tankerülete, Komló Város Önkormányzata, valamint Mánfa, Magyarszék, 
Mecsekpölöske, Liget, Bodolyabér és Magyarhertelend Község Önkormányzata részéről. Az 
aláírt konzorciumi megállapodás megküldésre került a közreműködő szervezet felé. A 
közreműködő szervezet írásban jelezte, hogy a konzorciumi megállapodást a projektben 
érintett feladat-ellátási helyek jelenlegi fenntartóinak kell aláírni. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete, Komló Város Önkormányzata és a 
Magyarszéki Mikrotérségi Önkormányzati és Óvodai Társulás a konzorciumi megállapodást a 
közreműködő szervezet kérésnek megfelelően a konzorciumi partnerek személyében történt 
változáson túl változatlan tartalommal aláírták.  
 
Az 1/2014. (I.23.) számú határozat alapján a címzetes főjegyző a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását a nyilvántartáson átvezettette. 
 
Az 5/2014. (I.23.) számú határozat alapján a polgármester a Forr-Line Kft. képviselőjét, mint 
kedvezményezettet értesítette a munkahely-teremtési támogatás visszavonásáról. 
 
A 6/2014. (I.23.) számú határozat alapján a polgármester a Rapid Bt. képviselőjét, mint 
kedvezményezettet értesítette a munkahely-teremtési támogatás visszavonásáról. 
 
A 7/2014. (I.23.) számú határozat alapján a polgármester a rendezvény-naptár városi 
honlapon történő megjelenéséről gondoskodott. 
 
A 8/2014. (I.23.) számú határozat alapján a polgármester a Mambó Rádió Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel (Rádió 1) a közszolgálati együttműködési keretszerződést aláírta. 
 
A 12/2014. (I.23.) számú határozat alapján az önkormányzati adósságállomány átvállalásához 
szükséges, a jogszabályban szereplő február 28-i határidőig megkötendő átvállalásról szóló 
megállapodások aláírásra kerültek. 
 



A 13/2014. (II.14.) számú határozat végrehajtásáról szóló beszámoló jelen előterjesztés IV. 
Egyebek pontjának II. alpontjában kerül részletezésre. 
 
A 15/2014. (II.14.) számú határozat alapján a 2014. február 28-i határidőre a DDOP-4.1.2/B-
12 „Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek 
megvalósítása” tárgyú pályázat benyújtásra kerül. 
 
A 16/2014. (II.14.) számú határozat alapján a képviselő-testület Baranya Megyei 
Területfejlesztési Koncepcióval kapcsolatos véleménye a Baranya Megyei Önkormányzat 
részére megküldésre került. 
 
A 17/2014. (II.14.) számú határozat alapján a képviselő-testület intézményvezetői pályázattal 
kapcsolatos véleményét a polgármester megküldte a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak. 
 
A 18/2014. (II.14.) számú határozat alapján a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat 2014. március 3-án jelenik meg a 
Kormányzati Személyügyi Központ honlapján. 
 
A 21/2014. (II.14.) számú határozat alapján a képviselő-testület a Neckartenzlingeni 
kiküldetést utólagosan jóváhagyta, a repülőjegy ára kifizetésre került. 
 
 

II. 
 

A bizottságok 2014. január 21. óta végzett tevékenysége 
 
Egészségügyi és szociális bizottság: 
 
2014. február 10-i ülésén a 2014. évi költségvetési rendelet első fordulós tárgyalása, valamint 
a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 
rendelet módosítása tárgyában foglalt állást a bizottság, majd az egyebek napirendi pont 
keretében Tasnádi László kérdésére a DDOP-4.1.2/B-12 „Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása” című pályázat 
benyújtásáról adott tájékoztatást a bizottság elnöke. 
Zárt ülésen szociális kölcsön és szemétszállítási díj támogatások megállapításáról döntött a 
bizottság. 
 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 
 
2014. január 21-i ülésén a bizottság döntött a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. 
Jó szerencsét u. 32. szám alatti fejlesztéséhez szükséges ’B’ típusú hirdetőtábla 
kihelyezéséről, majd tárgyaltak a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról, a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság 
forgóeszköz hitel ügy tárgyú előterjesztésről. Állást foglaltak a Rapid Bt., valamint a Forr-
Line Kft. munkahely-teremtési támogatás ügyében, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó 
tervezési keret jóváhagyásáról. Az egyebek napirendi pont keretében a Városgondnokság 
vezetője válaszolt a bizottsági tagok kérdéseire, többek között a temető melletti terület rendbe 
tételével, a Cserma utca végének útburkolattal történő ellátásával, valamint a Petőfi utca 
közlekedési rendjével kapcsolatban. 
A február 10-én tartott bizottsági ülésen a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak 
jóváhagyása és a társaság forgóeszköz hitel ügye II., A Mohács-Víz Kft. taggyűlési 



határozatainak jóváhagyása, a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése 
szerepelt napirenden. Hosszas vita alakult ki a DDOP-4.1.2/B-12 „Lakhatási integrációt 
modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása” tárgyú 
előterjesztés kapcsán, majd a 2014. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása, ezt 
követően pedig a Mecseki Bányászati Klaszter alapító okiratának jóváhagyása, Szervezeti és 
Működési Szabályzata, valamint a 2014. január 29-i ülése jegyzőkönyvében foglaltak 
tudomásul vétele szerepelt a bizottság előtt. Elfogadásra javasolta a bizottság az IPA 
pályázattal kapcsolatos fedezetcsere és a belvárosi óvoda felújításával kapcsolatos pályázat 
tárgyú előterjesztéseket is. 
 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
 
2014. január 21-i ülésén a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés 
meghosszabbítása, Komló város 2014. évi rendezvény-naptára, a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása és a Komló 
Városi Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2012/14-es tanévben, valamint a 
városi óvoda feladat-ellátási helyeinek nyári zárva tartásának meghatározása szerepelt 
napirenden. Az egyebek napirendi pont keretében az oktatási intézmények átszervezésével 
kapcsolatos megbeszélésről, valamint neves komlói sportolók bizottsági ülésre történő 
meghívásáról egyeztettek. 
2014. február 11-én is ülésezett a bizottság, ekkor a 2014. évi költségvetési rendelet I. 
fordulós tárgyalása, intézményvezetői pályázat véleményezése, valamint a József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére szóló pályázat 
kiírása szerepelt napirenden. 
 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság  
 
2014. január 21-én tartott ülést a bizottság, melyen a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása,a Rádió 1-gyel kötött közszolgálati együttműködési 
keretszerződés meghosszabbítása, a Rapid Bt., valamint a Forr-Line Kft. munkahely-teremtési 
támogatás ügye szerepelt napirenden. Ezt követően a TDM fedezet felajánlás II., a 
pályázatokhoz kapcsolódó tervezési keret jóváhagyása, és a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéseket 
tárgyalta a bizottság. Zárt ülésen a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a 
társaság forgóeszköz hitel ügye kérdésében foglaltak állást, valamint döntés született peren 
kívüli megállapodás előkészítéséről. 
Február 11-én a 2014. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása, a DDOP-4.1.2/B-12 
„Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek 
megvalósítása” című pályázat benyújtása, majd a szociális és gyermekvédelmi ellátási 
formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása került napirendre. 
Ezt követően a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 „Komló város kulturális szakembereinek 
továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzés III. előterjesztésről döntöttek, majd 
állást foglaltak az IPA pályázattal kapcsolatos fedezetcsere, a belvárosi óvoda felújításával 
kapcsolatos pályázat, a Mecseki Bányászati Klaszter alapító okiratának jóváhagyása, 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 2014. január 29-i ülése jegyzőkönyvében 
foglaltak tudomásul vétele és az önkormányzati adósságállomány kérdése ügyében. Döntés 
született szakember letelepítésről, majd elfogadásra javasolták a neckartenzlingeni 
kiküldetésről szóló előterjesztést. Átruházott hatáskörben döntött a bizottság a „Komló város 
ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú 
projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése és a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC Piros Könyv szerinti 
vállalkozási szerződés feltételei alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásról, valamint az ÁROP-



1.A.5-2013-0028 pályázat közbeszerzési eljárás értékeléséről. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság 
a Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, a Komló-Víz Kft. taggyűlési 
határozatainak jóváhagyása és a társaság forgóeszköz hitel ügye II. és a helyi önkormányzati 
képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége tárgyú előterjesztéseket. 
 
Sikonda Településrészi Önkormányzat 
 
2013. július 31. óta nem ülésezett. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 
 
2013. október 9. óta nem ülésezett. 
 
Gesztenyés – Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat  
 
2013. november 19. óta nem ülésezett. 
 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 
 
2013. november 14. óta nem ülésezett. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
 
2013. november 26-án tartott ülésén a részönkormányzat költségvetéséből 200.000.- Ft 
átadásáról döntött a részönkormányzat a Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat részére 
azzal, hogy a Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat azt a 2014. évi költségvetéséből 
adja vissza. Ugyanezen a napon lakossági fórum megtartására is sor került, melyen többek 
között az Internet kiépítéséről, esetleges térfigyelő rendszer rákötéséről, valamint a tavasszal 
esedékes parkosítási munkákról hangzott el tájékoztató. 
  
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
 
2013. november 27-én tartott ülésén a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat által 
felajánlott 200.000.- Ft összegű kölcsön elfogadásáról és annak visszafizetésére szóló 
kötelezettségvállalásról döntött a részönkormányzat. 
 
 

III. 
 

Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 
 
Az Egészségügyi és szociális bizottság átruházott hatáskörben: 

− egy-egy fő részére 60.000.- Ft szociális kölcsön megállapításáról döntött 24 havi 
részletfizetés engedélyezésével, 

− huszonnyolc fő részére szemétszállítási díjtámogatást állapított meg. 
 

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság átruházott hatáskörben: 
− a Gesztenyési Óvoda Vadgesztenye csoport engedélyezett létszámát 28 főben 

állapította meg, továbbá meghatározta a feladat-ellátási helyek nyári zárását. 
 
A Gazdasági, településfejlesztési bizottság: 

− támogatta a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. Komló, Jó szerencsét 
u. 32. szám alatti fejlesztésén belül a nyilvánosság biztosításához szükséges ’B’ 



típusú hirdetőtábla Komló, 1239/36. hrsz. és 1235/5. hrsz. alatti közterületeket 
érintő kihelyezését és egyben javasolta a polgármesternek, hogy engedélyében 
biztosítson felmentést a közterület-használati díj megfizetése alól.  

 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság átruházott hatáskörében:  
Január 21-én: 

− a felperes képviseletében eljáró ügyvéd szóbeli peren kívüli egyezségi ajánlatát 
elfogadhatónak tartotta, egyetértett azzal, hogy a Városgondnokság vezetője a 
felperessel peren kívüli megállapodást kössön. A bizottság utasította a jegyzőt, 
hogy a költségvetési szervek működési körébe eső tevékenységgel szerződésen 
kívül okozott károk megtérítése iránt indított perek esetében a jövőben minden 
alkalommal vizsgálja meg, hogy a káresemény elkerülése érdekében a 
költségvetési szerv teljesítette-e a jogszabályokban foglalt valamennyi 
kötelezettségét. Amennyiben a kár bekövetkezte az intézmény működési körébe 
eső mulasztás következménye, a jegyző utasítsa az intézmény vezetőjét a 
kártérítés és az indokolt költségek érintett intézmény költségvetéséből történő 
kifizetésére. 

Február 11-én: 
− A TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0025 azonosító számú „Komló város kulturális 

szakembereinek továbbképzése” projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását megvitatta és jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi 
szolgáltatókat kérje fel ajánlattételre: 

 
1.) Nyelvtanoda Kft. (8200 Veszprém, Bajcsy Zs u. 18.) 

 
2.) Training Universe Kft. (1034 Budapest, Zápor u. 28) 

Láng György ügyvezető 
training@traininguniverse.eu 

 
3.) OKTKER –Nodus Kiadó Kft. (8200 Veszprém, Bartók B. u. 12.) 

Varga István ügyvezető 
oktker@oktker.hu 

 
A Bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívásnak a fenti 
szolgáltatók részére történő megküldéséről intézkedjen.  

 
− Döntött a Komló, Alkotmány u. 38. III/1. szám alatti összkomfortos bérlakás 

szakember letelepítés céljából történő bérbeadásáról. 
 

− A „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító 
telep korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a 
meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a szennyvízcsatorna hálózat 
kivitelezése FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását megvitatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
A bizottság a közbeszerzési eljárásnak az eljárást megindító felhívását a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által NFÜ/13A-6-
1783/2013 (1429/2013) számon kiadott közbeszerzési minőségellenőrzési 
jelentése alapján jóváhagyta. 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az eljárást megindító felhívásnak a 
Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről intézkedjen.  
 



− A „Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások és tanulmányok készítése az ÁROP-1.A.5-2013-0028 pályázat 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelését megvitatta, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
A bizottság a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. 
A bizottság a Humán Aspektus Kft. (1146 Budapest, Gyertyán utca 9-11. 2. em. 
2.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné 
nyilvánította. 
A bizottság a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló DFT-Hungária 
Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. félemelet) és az MSB Fejlesztési 
Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1.) közös ajánlattevőket 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. 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a 
vállalkozási szerződést nettó 18.390.000,- HUF összeggel kösse meg.  

 
IV. 

Egyebek 

I. KEOP 1.3.0/9-11 kódszámú, „Ivóvíz-minőség javítás” című pályázat 
benyújtásának előkészítése 

A Képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának előírásai 
szerint beszerezési eljárás került lefolytatásra a pályázat összeállításával kapcsolatos 
tervezési, engedélyezési, valamint egyéb szükséges tanulmányok elkészítésére vonatkozóan. 

A beszerzési eljárás nyertese az Erdőért 2006 Kft., akivel az önkormányzat 2013. november 
7-én megkötötte a vállalkozási szerződést a fenti feladatok ellátására vonatkozóan bruttó 
8.788.400,- Ft összeggel. 

A tervek szerint a képviselő-testület a 2013. november 28-i ülésén döntött volna a pályázat 
benyújtásáról, illetve a pályázatban szereplő műszaki tartalomról, valamint a beruházás 
költségéről. A pályázat az ezt következő héten került volna benyújtásra. A KEOP 1.3.0/9-11 
kódszámú pályázatot lebonyolító Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. november 22. napján 
megjelentetett pályázatot érintő közleményében úgy módosította a pályázati feltételeket, hogy 
a pályázók köréből kizárta a települési önkormányzatokat, így ettől a naptól kezdődően az 
önkormányzatok pályázatot benyújtani nem tudtak. Emiatt a 2013. november 28-i képviselő-
testületi ülésen nem szerepelt napirendként a pályázat benyújtása. 

A fentiek miatt az Erdőért 2006. Kft. és az önkormányzat között 2014. február 24-én aláírásra 
került egy megállapodás, amely a megkötött vállalkozási szerződést megszünteti. Tekintettel 
arra, hogy a vállalkozási szerződés alapján egy bruttó 3.000.000,- Ft-os rész-számla az 
Erdőért 2006. Kft. részére kifizetésre került, ezért a vállalkozási szerződést megszüntető 
megállapodás az alábbi feltételeket tartalmazza: 

- Az Erdőért 2006 Kft. legkésőbb a vállalkozási szerződést megszüntető megállapodás 
aláírását követő 8 napon belül az önkormányzat részére átadja a megszüntetett 
szerződés alapján eddig elkészített és rendelkezésre álló pályázati és engedélyezési 
terv dokumentáció egy-egy eredeti példányát. 

- A pályázathoz kapcsolódóan a vízügyi hatósághoz benyújtott elvi vízjogi engedély 
iránti kérelmet az önkormányzat nem vonja vissza, az engedély megszerzése 



érdekében Felek továbbra is együttműködnek. (Ez alapján egy későbbiekben megnyíló 
pályázati konstrukció esetén az önkormányzat már rendelkezni fog elvi vízjogi 
engedéllyel) 

- Az Erdőért 2006 Kft., valamint az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a körülmények lényegesen nem változnak, úgy az önkormányzat 
pályázati lehetőségének megnyílta esetén a felek továbbra is együttműködnek a 
sikeres pályázat benyújtása érdekében. Az Erdőért 2006 Kft. vállalta, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges szakmai anyagokat az eredetileg szerződött bruttó 
8.788.400,- Ft összegért elkészíti, amely összegbe a már kifizetett bruttó 3.000.000,- 
Ft beszámításra kerül. 

 

II. IPA pályázat: 

A Képviselő-testület a 2014. február 14-i testületi ülésen tárgyalta a Magyarország-
Horvátország IPA határon átnyúló együttműködés keretében benyújtott közös pályázattal 
kapcsolatos fedezetcseréről szóló előterjesztést. 

Az azóta eltelt időszakban a részt vevő partnerek február 19-én Beliscén tartottak egyeztetést 
a projekt állásáról, a támogatási szerződés megkötéséig elvégzendő előkészítő munkáról.  

Mint azt a korábbi előterjesztésben jeleztük, fontos, hogy a komlói helyszínként számításba 
vett József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény ingatlanára bejegyzett jelzálogjog 
törlésre kerüljön.  

Ezzel kapcsolatban levélben megkerestük a jelzálogjog jogosultját, a Szigetvári 
Takarékszövetkezetet. Hivatalos válasz még nem  érkezett, folyamatosan próbálunk az 
ügyben egyeztetni. 

Minderről a megbeszélésen tájékoztattuk pályázati partnereinket és jeleztük, hogy az ügyet 1-
2 héten belül nem lehet elintézni. Ezért február 21-én közös kérelemmel fordultunk a 
közreműködő szervezet felé, hogy a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumokat 
később nyújthassuk be.  

Folyamatban van a kiállítandó bányászati eszközök listájának pontosítása, valamint a kiállítás 
helyszíneként szolgáló ingatlan felmérése, adottságainak vizsgálata az eszközök legcélszerűbb 
elhelyezése érdekében.  
 
III. Képvisel ő-testületi ülés: 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2014. április 6. napjára kiírt országgyűlési 
képviselőválasztás okán a képviselő-testület soron következő rendes ülését április 24-én 
tartsa. A közbenső időszakban szükség esetén rendkívüli képviselő-testületi ülés tartására 
kerülhet csak sor. 
 
IV. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálata 

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében az önkormányzat és a település 
nemzetiségi önkormányzatai között megkötött együttműködési megállapodásokat évente felül 
kell vizsgálni. A címzetes főjegyző levélben megkereste a nemzetiségi önkormányzatok 
elnökeit és kérte, hogy esetleges módosító javaslataikat küldjék meg. Javasolta továbbá, hogy 
minden együttműködési megállapodás kerüljön kiegészítésre az alábbiakkal: „Amennyiben 
december 31. napjáig a megállapodást aláíró felek egyike részéről sem érkezik írásos 
módosító javaslat, úgy a felek az együttműködési megállapodást a nemzetiségek jogairól 
szóló törvényben foglaltak szerint felülvizsgáltnak tekintik.” 



A görög és német nemzetiségi önkormányzat részéről a testületi anyag kiküldésének 
időpontjáig nem érkezett visszajelzés, a horvát és ukrán nemzetiségi önkormányzatok elnökei 
az általunk javasolt módosítással egyetértenek, egyéb indítványuk nincs. A Komlói Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megküldte módosító javaslatait, ezek esetében meg kell 
vizsgálni a javaslatok törvényi hátterét, az együttműködési megállapodásban való rögzítés 
lehetőségét. Ez azonban hosszasabb előkészítést igényel, így az együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést az április végi rendes testületi 
ülésre terjesztem elő. 
 
V. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Társulás 2014. január 31-i üléséről készült 
jegyzőkönyv. 
 
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 KEOP 1.3.0/9-11 kódszámú, „Ivóvíz-minőség javítás” című pályázat benyújtásának 
előkészítéséről szóló tájékoztatót, 

− az IPA pályázattal kapcsolatos tájékoztatást, 
− a képviselő-testület soron következő rendes ülésére vonatkozó tájékoztatást, 
− a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást, 
− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének 

jegyzőkönyvében foglaltakat. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse 
át.  
 
Határid ő: 2014. március 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
Komló, 2014. február 27. 
 
 
 
         Polics József 
         Polgármester 
 



 
1. sz. melléklet 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 
2014. január 31-i társulási üléséről 

 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Polics József  köszöntötte a Komlói Kistérség Tanácsának ülésén megjelent 
tagönkormányzatok polgármestereit, a Társulás által fenntartott intézmények vezetőit. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes.  
A jegyzőkönyv írott és digitális formában kerül rögzítésre. 
Az ülést 09 óra 04 perckor megnyitotta.  
 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta, melyet a tanácstagok kézfeltartással egyhangúlag 
elfogadtak.  
 
1. napirendi pont: A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Kiss Béláné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló törvény és a 29/1993. (II.17.) a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló Kormányrendelet értelmében a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a Tanácsnak 
határozatban meg kell állapítani.  

Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, 
és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön 
jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. A szolgáltatási önköltséget a 
tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 01–ig kell megállapítani. 

Az intézményi térítési díjat konkrét összegben a készpénzfizetéskor alkalmazott kerekítés 
szabályai szerint, kerekítve, forintban kell megállapítani. Hatályos 2014. március 01-től.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A Területfejlesztési Bizottság, a Humánszolgáltató Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Az elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a tagok kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadtak és az alábbi határozatot hozták: 
 

1/2014. (I.31.) sz. Tct határozat 
 

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a szociális 
ellátások intézményi térítési díjának módosításával kapcsolatos előterjesztést. 

 



I.  A Társulás Tanácsa a 2014. március 1-jétől érvényes intézményi térítési díjakat az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Szociális ellátás Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj 

1. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza 
az általános forgalmi adót) kiszállítással 
együtt        

675.- Ft/fő/nap 
 

580,- Ft/fő/nap 
 

2. Szociális étkeztetés (amely tartalmazza 
az általános forgalmi adót) kiszállítás 
nélkül       

675.- Ft/fő/nap 
 

540,- Ft/fő/nap  
 

3. Nappali ellátás 1 195,- Ft/fő/nap 545,- Ft/fő/nap 

4. Hajléktalanok ellátása 2 025.- Ft/fő/nap 615,- Ft/fő /nap 

  18 450,- Ft/fő/hó 

5. Házi segítségnyújtás 1 185,- Ft/fő/óra 215,- Ft/fő/óra 

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 280,- Ft/készülék/nap 200,- Ft/készülék/nap 

 
II . A Társulás Tanácsa a 2014. március 01-től érvényes személyi térítési díjakat az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1. Szociális étkeztetés 
 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 
  kiszállítással          kiszállítás nélkül 
nem haladja meg 31.350,- Ft-ot 200,- Ft/nap 160,- Ft/nap 
31.351,- Ft - 42.750,- Ft 235,- Ft/nap 195,- Ft/nap 
42.751,- Ft - 71.250,- Ft 310,- Ft/nap 270,- Ft/nap 
71.251,- Ft - 99.750,- Ft 415,- Ft/nap 375,- Ft/nap 
99.751,- Ft - 128.250,- Ft 495,- Ft/nap 455,- Ft/nap 
128.251,- Ft - 156.750,- Ft 580,- Ft/nap 540,- Ft/nap 
 
2. Nappali ellátás 
 
Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén (csak tartózkodók), amennyiben az ellátott 
havi jövedelme 
nem haladja meg a 65.000,- Ft-ot 35,- Ft/nap 
65.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                       65,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 110.000,- Ft jövedelem között 170,- Ft/nap 
110.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                              195,- Ft/nap 



150.001,- Ft jövedelem felett                                                               260,- Ft/nap 
 
3. Hajléktalanok ellátása 
 
Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén, amennyiben  
az ellátott havi jövedelme nem 
haladja meg a 30.000,- Ft-ot 

120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 

30.001,- Ft – 55.000,- Ft 
jövedelemig                                

240,- Ft/nap 7.200,- Ft/hó 

55.001,- Ft – 65.000,- Ft 
jövedelemig 

350,- Ft/nap 10.500,- Ft/hó 

65.001,- Ft – 78.000,- Ft 
jövedelemig 

390,- Ft/nap 11.700,- Ft/hó 

78.001,- Ft – 88.000,- Ft 
jövedelemig 

500,- Ft/nap 15.000,- Ft/hó 

88.001,- feletti 
jövedelem 

600,- Ft/nap 18.000,- Ft/hó 

 
(Az igénybevétel első 30 napjára nem kell térítési díjat fizetni.) 
 
 
4. Házi segítségnyújtás 
 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 
nem haladja meg 56.000,- Ft-ot 30,- Ft/óra 
56.001,- Ft - 75.000,- Ft 50,- Ft/óra 
75.001,- Ft - 105.000,- Ft 80,- Ft/óra 
105.001,- Ft - 135.000,- Ft 110,- Ft/óra 
135.001,- Ft - 150.000,- Ft 140,- Ft/óra 
150.001,- Ft - 185.000,- Ft 160,- Ft/óra 
185.001,- Ft felett  215,- Ft/óra 
 
 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén, amennyiben az ellátott havi 
jövedelme 
nem haladja meg a 65.000,- Ft-ot 20,- Ft/kész/nap 
65.001,- Ft – 78.000,- Ft jövedelem között                                                       40,- Ft/kész/nap 
78.001,- Ft – 90.000,- Ft jövedelem között                                                                       55,- Ft/kész/nap 
90.001,- Ft jövedelem fölött a havi jövedelem 2 % -a/nap 

de legfeljebb 200,- Ft/ kész/nap  
 
A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról 4. §(3) szerint – a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti:  



„Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személyeket, 
valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.” 
„Az ellátást igénybe vevőt az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó havi 
önköltség összegéről is tájékoztatni kell.” 
 
Határid ő:  2014. március 01. 
Felelős:  Polics József elnök, 
  a települések jegyzői, 
  Kasziba Zsuzsanna Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

 
 

 
2. napirendi pont: A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetési határozat tervezete 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
Az elnök elmondta, hogy a bizottságok elnökeivel és alelnökeivel az előterjesztés előzetesen 
egyeztetésre került. Valójában az egyeztetett anyag került a Tanács elé döntéshozatalra.  
 
A Területfejlesztési Bizottság, a Humánszolgáltató Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
Kiss Béláné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás 2014. évi költségvetési javaslatának összeállítása a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény által meghatározott előírások figyelembe 
vételével készült. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 26/2013. (X.17.) 
számú Tct. határozatában fogadta el a 2014. évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban 
megfogalmazott szempontok képezik az előterjesztés főbb alapelveit. Hangsúlyosan 
törekedve a pénzügyi – gazdasági egyensúly biztosítására. 
 
Az első anyag kiküldésekor még nem volt ismert a szociális étkeztetés kiegészítő 
normatívájának az összege, amely a Szilvási Bölcsőde normatíváját emeli. Időközben 
megérkezett, ezért az anyagot újra kiküldtük. A fő számokban változás nem történt, csak 
annyi, hogy a Szilvási Bölcsőde szolgáltatásaira 25.917.000,- forint helyett 29.617.000,- 
forintot tudtak lehívni. Így az összes normatíva bevétel 171.019.000,- forintra emelkedett, ami 
tartalmazza a társulási működtetés kapcsán a kiegészítő normatíva összegét is. A normatíva 
emelkedett és Komlót érintette leginkább. A Szilvási Bölcsőde működtetéséhez 19.349.000,- 
forint helyett 15.649.000,- forintot kell hozzátenni. A Társulás költségvetése tartalmazza a 
belső ellenőrzést, a tűz- és munkavédelmi kiadásokat, amit Komló Város Önkormányzatán 
keresztül láttak el. Mindez a tagdíjból kerül finanszírozásra.  
Új feladatként bevezetésre került a gyepmesteri ellátás. A Társulás 2014. évtől Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság költségvetési szervén keresztül látja el a (kutyatelep) 
gyepmesteri teendőket. A szolgáltatás nyújtásához 250,- Ft/lakos díjjal,- összességében 
10 006 ezer Ft- járulnak hozzá az önkormányzatok, amelyet a Társulás teljesít a 
Városgondnokság számlájára. A szolgáltatás tartalmazza az eb telep működtetését, a 
gyepmester foglalkoztatását, a kutyák telepre történő szállítását, etetését, gyógyszeres 
kezelését, a veszélyes hulladék szállítását. Gyakorlatilag a szolgáltatást igénybe vevő 
önkormányzatoknak, csak bejelentési kötelezettségük lesz.  
 



A Szociális Szolgáltató Központ költségvetését sikerült jól megtervezni, annál is inkább, mert 
a házi segítségnyújtásra lehívható normatíva fedezi a működtetési kiadásokat. Bizonyos 
települések esetében a jelzőrendszerest is ki tudják vele egészíteni. Három településnek kell 
hozzájárulni a működtetéshez: Szászvárnak, Komlónak és Egyházaskozárnak. Főképp azért, 
mert a klubok működtetésénél a normatíva nem fedezi a működési kiadásokat. 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése miatt kellett egyeztetésre összehívni 
a tanácstagokat, hiszen ott a normatíva az előző évhez viszonyítva csökkent. Nem a teljes 
lakosság számra lehet lehívni a kiegészítő normatíva összegét, hanem csak a 0-17 éves korú 
lakosságszámra. A lakosság száma is csökkent a településeken összességében, viszont a 
kiadások mégis csak nőttek. Az intézmények költségvetésében a kiadási oldal mindenképpen 
emelkedett. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében növekedett a működési 
hozzájárulása is a településeknek. Sikerült hitel nélkül megtervezni a költségvetést. Az előző 
évi pénzmaradvány csökkenti a települések által fizetendő működési hozzájárulás összegét.  
 
Polics József hozzátette, hogy az ad-hoc bizottság tagjaival egyetértésben, mindannyian 
kiálltak a bérek és egyéb juttatások terén a dolgozókért. Felhívta a figyelmet, hogy mindenki 
éljen az állami kiegészítések lehetőségével.  
 
Megköszönte a GESZ-nek, az intézmények vezetőinek és a települések polgármestereinek a 
tervezési munkálatokhoz nyújtott információkat, jó együttműködést, sikeres költségvetési 
gazdálkodást kívánt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a tagok kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadtak és az alábbi határozatot hozták: 
 

2/2014 (I. 31.) sz. Tct. Határozat 
 

A Társulás Tanácsa az Elnök előterjesztésében – a Humánszolgáltató, a Pénzügyi, valamint a 
Területfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a 2014. évi 
költségvetési határozat tervezetet. 
 

1.   A határozat a Társulás Tanácsára és annak Bizottságaira, a Társulás fenntartásába 
rendelt intézményekre terjed ki. 

 
2.   A Társulási Tanács a címrendet a következő formában határozza meg: 

Önálló címet alkot: 
 

1)  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. 

 
2) A szociális, gyermekjóléti intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet.  

 
3) A települések egy-egy alcímet alkotnak.  

 
4) A kötelező és nem kötelező feladatok jogcímcsoportokat alkotnak. 



 
5) A kormányzati funkciók egy-egy jogcímet alkotnak. 

 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

3.   A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg (I. számú melléklet): 

 
az összes bevételt    330 722 ezer Ft-ban, 
 ebből működési célú                                 330 722 ezer Ft, 
           felhalmozási célú                                         0 ezer Ft. 
 
az összes kiadást                                               330 722 ezer Ft-ban  
 
állapítja meg.  
 
Ebből: 
 
 A működési célú kiadásokat   330 722 ezer Ft-ban, 
( II. számú melléklet) 
 - a személyi juttatásokat                       181 556 ezer Ft-ban, 
 - a munkaadókat terhelő járulékok 
           és szociális hozzájárulási adó 48 824 ezer Ft-ban, 
 - a dologi kiadásokat 69 780 ezer Ft-ban,   
 - az egyéb működési célú kiadásokat 30 562 ezer Ft-ban, 
 
A felhalmozási kiadásokat                                     0  ezer Ft-ban  állapítja meg. 

 
A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 90,5 fő (VI. számú melléklet). 
  Ebből:  

- a Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma:                44 fő 

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. álláshelyeinek száma:    29,5 fő 

- a Szilvási Bölcsőde álláshelyeinek száma:                                    17 fő.  

 
4.   A Társulás 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlegét az I. számú 

melléklet, működési célú bevételeinek és kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, 
a felhalmozási célú részmérlegét a III. számú melléklet tartalmazza.  

 
5.   A bevételek és kiadások forrásonkénti, illetve jogcímenkénti megoszlását a IV. számú 

melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be.  

 
6.   A Társulás címenkénti kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti, ezen 

belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. számú melléklet tükrözi. A VI/a 
számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti megoszlását tükrözi. 



 
7.    A Társulás Szociális Szolgáltató Központja kiadásainak és bevételeinek kormányzati 

funkciónkénti (jogcímenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések 
(alcímek) szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a számú melléklet. Tartalmazza az 
önkormányzatok által tervezendő működtetési hozzájárulásának a mértékét. 

 
8.   A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat intézménye kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciónkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések (alcímek) szerinti bontásban mutatja be a VII/b 
számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulások mértékét.  

 
9. A Társulás 2014. évi normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulásait a VIII. számú 

melléklet, a Szociális Szolgáltató Központ, és a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 
tevékenységeire lehívott normatívák településenkénti alakulását a IX. számú melléklet 
mutatja be. A Szilvási Bölcsőde normatíváinak jogcímenkénti, tevékenységenkénti 
megoszlását a X. számú melléklet tartalmazza. A normatívákat Komló Város 
Önkormányzat igényli és adja át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulásnak. 

 
10. A Társulás 2014. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/a számú 

melléklet, a 2014. évi kiadások előirányzat-felhasználási ütemtervét a XI/b számú 
melléklet tükrözi.  

 
11. A Társulás 2014. évi likviditási tervét a XII. számú melléklet tartalmazza. 

 
12. A Társulás 2014. évi tagdíjbevételének településenként tervezett összegét a XIII/a. 

számú melléklet mutatja be.  

 
13. A Társulás 2014. évi gyepmesteri díj bevételének településenként tervezett összegét a 

XIII/b. számú melléklet mutatja be 

 
14. A Társulás 2014. évi társult önkormányzatok szerinti tervezett normatíva és saját 

intézményi bevételen felüli, fizetendő önkormányzati működési hozzájárulásának, illetve 
fizetendő tagdíj, gyepmesteri díj hozzájárulásának településenként összesített mértékét a 
XIV. számú melléklet tükrözi.   

 
15. A Társulás 2014. évi engedélyezett álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek 

hozzá rendelt költségvetési intézmények, ezen belül kormányzati funkciónkénti és 
településenkénti megoszlása a VII/a számú melléklet és a VII/b számú melléklet szerint 
alakul. A házi segítségnyújtásban foglalkoztatottak száma Oroszló településen 1 fővel 
emelkedik, hatálya: 2014. január 01. 



 
Az engedélyezett álláshelyek száma  összesen 90,5 fő. 
 

 
16. A Társulás a több éves kihatással járó feladatra előirányzatokat nem tervezett.  

 
17. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a XV. számú 

melléklet tartalmazza. 

 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

18. A Társulás Tanácsa által jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását és a 
költségvetésben engedélyezett álláshelyek számának módosítását a Tanács engedélyezi.  

 
19. A Társulás Tanácsa a Társulás költségvetését, és a fenntartásába rendelt intézmények 

költségvetését, határozattal történő módosítással megváltoztathatja. Az előirányzat 
módosítása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat- 
módosítása hatáskörébe tartozó előirányzatokat. 

 
20. A Társulás és fenntartásába rendelt intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül 

kötelesek gazdálkodni.  

 
21. A Társulás a fenntartásába rendelt intézmények működtetéséhez tervezett „mindenkori 

költségvetésben meghatározott hozzájárulás településeket terhelő összegére”  
módosíttatja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 6/2007. (II.14.) 
illetve a 7/2007.(II.14.) Tct. határozatával elfogadott megállapodásokat úgy, hogy az 
elszámolás határideje a tárgyévet követő zárszámadás időpontja. A megállapodások 
elkészítésével, és a településekre eljuttatásával a Szociális Szolgáltató Központ és a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét bízza meg. A módosítás célja, hogy a 
Társulás Tanácsának határozatában megállapított összegekkel ne kelljen minden évben 
módosíttatni a megállapodásokat.  

 
22. A Társulás Szociális Szolgáltató Központja költségvetésében Oroszló település házi 

segítségnyújtás feladatra 1 fő álláshelye tervezésre kerül.  

 
23. A Társulás Bikal község 2014. július 1-től tervezett csatlakozása esetén a XIV. számú 

mellékleten tájékoztató adatként tervezte Bikal települést terhelő, egyéb működési célú 
támogatásként tervezendő összegeket. A tényleges csatlakozáskor a 2014. évi 
költségvetésen átvezetésre kerülnek a települést terhelő kiadások és bevételek összegei. 

 



24. A Társulási Tanácsot alkotó települések polgármesterei gondoskodnak arról, hogy a 20 
település 2014. évi költségvetésében megtervezésre kerüljenek kiadási oldalon a 2014. 
évi – az önkormányzatokat terhelő – tagdíj, gyepmesteri díj és a Társulás fenntartásába 
rendelt intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulások, egyéb működési célú 
támogatásként tervezett kiadásai.  

 
25. A Társulás által fenntartott intézmények vezetői felelősek, hogy a feladatokra 

megigényelt normatívák összegéről, olyan statisztikákkal egyező adatokat tartalmazó 
analitikus nyilvántartásokat vezetnek, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a 
normatívák összegeit a célnak, a jogosultsági címnek megfelelően használják, illetve 
használták fel. Normatíva visszafizetése estén a teljesítendő összeg elvonásra kerül az 
intézményi költségvetésekből.  

 
26. A Társulás Tanácsának Elnöke gondoskodik a normatívák célnak megfelelő 

felhasználása ellenőrzéséről. 

 
27. A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó 

Szervezetének a Tanáccsal kötött megállapodását arról, hogy a költségvetés – és 
beszámoló készítési, gazdálkodási feladatai ellátásának megfelelően a mindenkori 
költségvetési határozatban megállapított összegű támogatásértékű havi hozzájárulást 
biztosít, amely 2014. költségvetési évben, 317 500,- Ft/hó. 

  
28. A Társulás Tanácsa igazgatási, jogalkotási, tűz-és munkavédelmi, informatikai, belső 

ellenőrzési vállalt feladatait Komló Város Önkormányzatán keresztül biztosítja, amelyre 
a Társulás a tagdíjbevételét, a teljesítés ütemének megfelelően Komló Város 
Önkormányzat számlájára átutalja. 

 
29. A Társulás Tanácsa a gyepmesteri feladatokat Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság intézményen keresztül biztosítja, amelyre a Társulás, a települések 
által számlájára teljesített gyepmesteri díjat, a teljesítés ütemének megfelelően Komló 
Város Önkormányzat Városgondnokság számlájára átutalja. 

 
30.  A 2014. költségvetési év első két hónapjára eső díjakat, és az intézmények 

működtetéséhez az önkormányzatok által teljesítendő működési hozzájárulást, első ízben 
a költségvetés elfogadást követően, 2014. év második hónapjában teljesítik az 
önkormányzatok, a Társulás, illetve az intézmények önálló pénzforgalmi számlájára.  

 
31. A 2014. évi költségvetés elfogadásáig az intézmények és a Társulás működésének 

zavartalan ellátása érdekében a 2014. január esedékes személyi juttatásokat, és dologi 
kiadásokat az ellenjegyzési feladatot ellátó szervezet, egyeztetés után pénzügyileg 
teljesíti. 



 
32. A 2013. évi tervezett helyesbített pénzmaradvány fedezetet képez a 2014. évi tervezett 

működési hiányra a VI. VII/a. VII/b. számú mellékletek szerint. A 2013. évi beszámolási 
időszakról készülő zárszámadásban, a 2013. évi pénzmaradvány tervezett összege 
pontosításra kerül.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
  Tagönkormányzatok polgármesterei 

  Intézményvezetők 
 
 
 
3. sz. napirendi pont:  2013. évi költségvetési előirányzat módosítás 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
A 2013.évi költségvetés módosított előirányzatait korrigálni szükséges a költségvetés 
elfogadását követően eltelt időszakban bekövetkezett változásokkal. 
 
 
A Területfejlesztési Bizottság, a Humánszolgáltató Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a tagok kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadtak és az alábbi határozatot hozták: 
 

3/2014 (I. 31.) sz. Tct. Határozat 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai: 
 

1. A Társulási Tanács a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. 
évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 

 
az összes bevételt                                               371 738 ezer Ft-ban, 
 
az összes kiadást                                                371 738  ezer Ft-ban  
állapítja meg. 
 

                Ebből: 
        A működési célú kiadásokat 369 216 ezer Ft-ban, 
 

• a személyi juttatásokat                            207 019 ezer Ft-ban, 

• a munkaadókat terhelő járulékokat            48 241 ezer Ft-ban, 

• a dologi kiadásokat                                  89 759 ezer Ft-ban, 



• az ellátottak juttatásait                                  142 ezer Ft-ban, 

•  egyéb működési célú kiadások 

összegét                                                  24 055 ezer Ft-ban, 
 
 

 A felhalmozási  célú kiadásokat    2 522 ezer Ft-ban, 
• a  beruházási kiadásokat                              2 522 ezer Ft-ban 

 
 

A költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma: 89,5 fő. 
 

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének 
összevont pénzügyi mérlegét az I. számú melléklet, működési célú bevételeinek és 
kiadásainak részmérlegét a II. számú melléklet, a felhalmozási célú részmérlegét a 
III. számú melléklet tartalmazza. 

 
3. A bevételek és kiadások forrásonkénti, illetve jogcímenkénti megoszlását a IV. 

számú melléklet, illetve az V. számú melléklet mutatja be. 

 
4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak, a Szilvási 

Bölcsődének részletes, és összesítetten a Szociális Szolgáltató Központnak, és a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak címenkénti kiadások és bevételek 
szakfeladatonkénti, ezen belül kiemelt fő előirányzatonkénti bemutatását a VI. 
számú melléklet tükrözi. 

 
5.  A VI/a. számú melléklet a tervezett előirányzatok jogcím csoportonkénti 

megoszlását tükrözi. 

 
6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató 

Központja kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a települések szerinti megoszlásban mutatja be a VII/a. 
számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok által tervezendő működtetési 
hozzájárulásának a mértékét. 

 
7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő intézménye kiadásainak és bevételeinek 
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a települések szerinti 
bontásban mutatja be a VII/b. számú melléklet. Tartalmazza az önkormányzatok 
által tervezendő működtetési hozzájárulások lakosságszám arányos mértékét. 

 



8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde önállóan 
működő intézménye kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bontását a VI. számú melléklet tükrözi.  

 
9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi teljesített 

normatív támogatásainak jogcímenkénti alakulását a VIII. számú melléklet, az 
alap és kiegészítő normatívák településenkénti és intézményenkénti alakulását a 
IX. és X. számú melléklet mutatja be. 

 
10. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi engedélyezett 

álláshelyeinek számát a VI. számú melléklet, ennek önállóan működő intézmények 
ezen belül szakfeladatonkénti és településenkénti megoszlása a VII/a. számú 
melléklet és a VII/b. számú melléklet szerint alakul. 

 
11. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi előirányzat 

felhasználási-ütemtervét a XI./a, és a XI./b. számú mellékletekben mutatjuk be. 

 
12. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi likviditási terve 

a XII. számú mellékletben látható. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:   Polics József elnök 

Tagönkormányzatok polgármesterei 
Intézményvezetők 

 
 
 
4. sz. napirendi pont:  A Társulási Megállapodás módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
A Társulás Tanácsának 2011. november 30-i ülésén a Tanács tagjai szándékukat fejezték ki 
arra vonatkozóan, hogy egy közös kistérségi gyepmesteri telepet alakítsanak ki. A kóborló 
állatok több településen is gondot okoznak, ezért a települések számára fontos, hogy a 
problémát mielőbb közösen kezelni lehessen.  
 
A Társulás Tanácsa az 5/2012. (II.7.) sz. határozatával jóváhagyta a 2012. évre szóló 
költségvetését, melyben átadott pénzeszköz formájában betervezésre került 8.000.000,-Ft a 
gyepmesteri telep kialakítási költségeként.  
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága kivitelezésében elkészült a Komló, Hízlalda 
dűlő 2678/2 és 2678/3 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítését követően a gyepmesteri telephely 
kialakítása, a feladat ellátásához szükséges működési engedély beszerzése folyamatban van és 
előre láthatólag 2014. március 1. napjával a telep működési engedéllyel fog rendelkezni. 
 
A Társulás feladat-ellátásának bővítéséhez szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. 



 
A Területfejlesztési Bizottság, a Humánszolgáltató Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
Az elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a tagok kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadtak és az alábbi határozatot hozták: 
 

4/2014 (I. 31.) sz. Tct. Határozat 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa, a Társulás Elnöke 
előterjesztésében, az illetékes Bizottságok javaslatainak figyelembevételével a Társulási 
Megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
I. A Társulás Tanácsa hozzájárul a Társulási Megállapodás módosításához a következők 
szerint: 
 
1.)A II. fejezet kiegészítésre kerül a gyepmesteri feladatokkal. 
 
2.) A III. fejezet kiegészítésre kerül az alábbiak szerint: 
 

Gyepmesteri feladatok 
 
A Társulás a jogszabályban foglalt (a jelenleg hatályos jogszabály: 41/1997. (V. 
28.) FM rendelet) gyepmesteri feladatok ellátását és a gyepmesteri telep 
üzemeltetését a Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága intézménnyel 
kötött feladat-ellátási megállapodás útján látja el. 

 
II. A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadását tűzzék a képviselő-testületi ülésen napirendre. 
 
III. A Társulás Tanácsa felkéri az Elnököt, hogy a Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságával gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére 
kötendő megállapodást a Társulás Tanácsának februári ülésére terjessze elő. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős: Polics József Elnök 
  Kőnigné Paskó Edina 
  Tagönkormányzatok 
 
 

 
5. sz. napirendi pont: Szociális és gyermekjóléti ellátásra kötött megállapodások 
módosítása 
 
Előadó: Polics József  elnök 
 
A Területfejlesztési Bizottság, a Humánszolgáltató Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a tagok kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadtak és az alábbi határozatot hozták: 
 

 
 
 

5/2014 (I. 31.) sz. Tct. Határozat 
 
A Társulás Tanácsa megtárgyalta az elnök előterjesztésében a bizottságok véleményének 
figyelembevételével a szociális és gyermekjóléti ellátásra kötött megállapodások módosítása 
tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a települések, a Társulás, valamint a szociális és 
gyermekjóléti intézmények között létrejött megállapodások 5.) pontjának módosítását 
az alábbiak szerint:  

 
Az 5.) pont utolsó szövegrésze, melyben az éves működési támogatás szerepel, 
konkrét számmal törlésre kerül, helyében az alábbi szövegrész kerül beemelésre: „Az 
éves működési támogatás összege a Társulás adott évi költségvetésében kerül 
jóváhagyásra.” 

 
2.) A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt, hogy a módosított megállapodásokat 

aláírja. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József elnök 
 

 
 

6. sz. napirendi pont: Baranya Megyei Területfejlesztési koncepció véleményezése 
 
Előadó:  Polics József  elnök 
 
A Társulás tagönkormányzatainak korábban kiküldésre került a Baranya Megyei 
Területfejlesztési Koncepció Társadalmi munkaanyaga véleményezésre. 
 
A Területfejlesztési Bizottság, a Humánszolgáltató Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy először a koncepció került kiküldésre, majd később pedig a 
határozati javaslat. Megpróbálták az anyagban is vázolni, hogy hogyan alakul a 2014-2020-as 
ciklus a módosított területfejlesztési törvény figyelembevételével. Megváltoztak a forráshoz 
jutás lehetőségei. A településeknek vidékfejlesztési programra lesz lehetőség. A térségben 
marad a járási és kistérségi székhely és környezete fejlesztési lehetőségei, valamint maradnak 
a megyei területfejlesztésből származó források. Ezeknek a mértéke már el van osztva. A 
koncepció a fő csapásirányokat határozza meg, nem lebontott programról van szó. A járási és 
kistérségi székhely és környezete 2 milliárd forintos forrással, a megyei 25-30 milliárd forint 
között van. A tervek célja, hogy ebben az évben elkészüljenek, és megtalálják a 



területfejlesztési rendszerben az elképzelt fejlesztések helyét. A döntéshozóknál pedig 
támogatási döntést tudjanak kicsikarni. Amit nem tudnak megvalósítani ezeken a szinteken 
azokat, fel kell emelni ágazati szintű programokká, hogy ne a helyi büdzsé kerete legyen 
felhasználva. A mi térségünk szempontjából elég alultervezettnek ítélték meg a programot, 
ezért is került bele az előterjesztésbe a 4 határozati javaslat. Várják a véleményeket, ha kell, 
akkor még kiegészítésre fog kerülni. Bekerült a megyei területfejlesztési tervbe, az M-9 es 
útvonal és a bánya kérdése is. A Társaság közös érdeke, hogy az út Máza-Szászvár-Tófű 
között legyen. Baranya megye északi oldalának közlekedési infrastruktúrája halott, ha ez nem 
valósul meg. 
 
Pecze Gábor egyetért az elnök úrral. Személy szerint is részt vett a fejlesztési terv 
munkafázisaiban a kistérséget illetően. Az egész északi régió problémája a mázai vasúti 
aluljáró. Esélyük sincs arra, hogy a turisztika beinduljon és számottevő ipar települjön. A 
térségnek létérdeke hogy Izmény és Györe, vagy Máza és Györe között menjen az útvonal. 
Ebben érintett az egész régió.  
 
Bék János véleménye, hogy egy előnye is van az aluljárónak, meg a császtai hídnak, hogy 60 
tonnával már nem tudnak bejönni, mert az utat tönkretennék. A kieső településeket 
hátrányosan érintené, ha az útvonal nem készülne el. A parlamentben kellene kezdeményezni 
az ügyet. 
 
Pecze Gábor szeretné, ha a 2014-2020. évi ciklus tervei is megvalósulnának úgy, mint az 
előző ciklusok tervei. A belterületi vízelvezetés folytatása vagy befejezése tekintetében is 
előrelépést vár. Úgy gondolja, hogy a kisebb települések érdekeltek, hiszen a területfejlesztés 
az egyetlen lehetőségük arra, hogy valamit fel tudjanak mutatni. Javaslata, hogy támogassák a 
határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Az elnök a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet a tagok kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadtak és az alábbi határozatot hozták: 
 

6/2014 (I. 31.) sz. Tct. Határozat 
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – területfejlesztési 
feladatkörében eljárva – megvitatta a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepciót.  
 

1.) A programban meghatározott átfogó stratégiai célokkal a Tanács egyetért. 

 
2.) A komlói kistérség települései vonatkozásában a koncepció kiegészítését tartja 

szükségesnek az alábbi tekintetben: 

 
• 2.1. (A megye fejlesztésének átfogó céljai) III. (Átfogó cél: Természet- és 

energiatudatos megye - 12. oldal) alpontjában szükséges rögzíteni a 
szénbányászattal, elsősorban a tiszta szén technológiával kapcsolatos 
fejlesztési célokat. Ehhez kapcsolódóan indokolt lenne annak a kizárólag 
biomassza felhasználást célzó faipari fejlesztések támogatását preferáló 
koncepciónak a felülvizsgálata, amit az anyag tartalmaz. Célszerűbb lenne a jó 



minőségű faanyagok magasabb hozzáadott értéket előállító, jobb színvonalú, 
minőségi termékeinek előállítását támogatni.  

 
• 2.2. (A megye fejlesztésének stratégiai céljai) pont 1. (Stratégiai cél: Helyi 

gazdaságok fejlesztése – 13. oldal) pontjának 4. bekezdésében indokolt 
megjelölni a helyi piacok, illetve egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat 
ellátó intézmények, szervezetek megalakulásának, megerősödésének kapcsán a 
kistérségi, illetve járási központ településeket, illetve „mikro térségi 
központokat”. 

 
• Az előző fő pont 2. stratégiai cél alpontjában (Tartós növekedésre képes 

gazdaság megteremtése – 14. oldal) 6. bekezdésében, valamint a 3.3.1. (A 
jövőkép fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolatának bemutatása – 36. 
oldal) 4. táblázatának S6/S7, illetve a 3.2.2. (A célrendszer kapcsolata az 
OTrT-vel – 37. oldal) utolsó előtti bekezdésében szükséges rögzíteni a komlói 
kistérség és településeinek elérhetősége, illetve a kelet-nyugati tengely és a 
nagytérségi csomóponttá válás érdekében az M9-es számú főút megépítésének 
szükségességét, illetve ezen közút megvalósításának megye részéről történő 
feltétlen támogatottságát a legdélebbi, Baranya megyét leginkább érintő 
nyomvonallal. 

 
• A 2.2. (A megye fejlesztésének stratégiai céljai) pont 3. pontjának (Stratégiai 

cél: piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés – 15. oldal) 
alpontjában szükséges lenne a fejlesztendő foglalkozások, illetve szakképzések 
pontosabb meghatározása, például a vájároktatásra vonatkozó célok programba 
foglalása. 

• Ugyanezen fő pont 4. alpontjában (Stratégiai cél: Társadalmi felzárkózás 
elősegítése – 17. oldal) 3. bekezdésének első francia bekezdésébe szükséges 
lenne kiemelten kezelni a vidéki kórházak és járóbeteg-ellátó intézmények 
fejlesztésének szükségességét annak érdekében, hogy ne a Pécsre centralizált 
és központosított egészségügyi ellátást fogalmazza meg a program, hanem a 
helyi szinten ellátható és az igénybe vevőkhöz közelebb lévő ellátások 
megteremtését preferálja. 

• Komló és térsége tekintetében szükséges lenne annak kiemelése, hogy a 
kistérség kitörése szempontjából alapvető fontosságú: 

� a térség elérhetőségének, illetve közlekedésének és 
tömegközlekedésének javítása, fejlesztése, 

�  a helyi foglalkoztatás-bővítés, iparfejlesztés ösztönzése, 
kiemelten a volt bányaingatlanokat érintő barnamezős beruházások, 
meglévő ipari parkok fejlesztésének támogatása,  



� a turizmus fejlesztése (elsősorban Komló-Sikonda és 
Magyarhertelend települések kiemelésével), 

• Pontosítani lenne szükséges a fogalom meghatározásokat abban a tekintetben, 
hogy mit ért a fejlesztési terv Pécs agglomerációja alatt, illetve az sem 
egyértelmű, hogy Komlót és térségét Pécs agglomerációjaként vagy önálló 
fejlesztendő területként kezeli-e. A komlói kistérség szempontjából az utóbbi 
tekinthető elfogadható koncepciónak. 

 
3.) A Társulási Tanács a program alapvető stratégiai céljaival egyetért, emellett pontosabb 

és több települést érintő kidolgozottság lenne szükséges a célok meghatározása 
kapcsán. Az anyag kidolgozása során a pécsi és Pécs központú, illetve központi állami 
és megyei társadalmi szervezeteken kívül indokolt lett volna a kistérségek szintjén 
történő egyeztetés a tervezési folyamat, illetve a társadalmasítás és legitimáció 
kapcsán. A fenti kiegészítésekkel a tanács a koncepciót egyébként elfogadhatónak 
tartja. 

 
4.) A Területfejlesztési Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a fenti területfejlesztési 

témakörökben, kiemelten az M9-es út fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben a 
társulást és településeit teljes körűen képviselje és mindent tegyen meg annak 
érdekében, hogy az M9-re vonatkozó koncepció tervek közül a komlói kistérséget 
legközelebbről érintő déli irányvonal kerüljön megvalósításra a lehető legközelebbi 
időben. 

 
Felelős: Polics József elnök 
Határid ő: értelemszerűen 

 
 
 

Egyebek: 
 
Polics József kérése, hogy a vájárképzéssel kapcsolatban segítsenek a tanácstagok abban, 
hogy a térségben minél többen jelentkezzenek a képzésre. Országosan senki nincs erre 
felkészülve, kivéve a mi térségünket. Csak akkor jön létre a képzés, ha legalább 12 fő 
beiratkozik. Itt is összefogás kell. Ebben az országban a képzés után tudnak majd dolgozni. 
Reményei szerint Vasason megnyitják a bányát. A képzés gyakorlati része megoldható. A 
képzésre jelentkezők több szakma közül is választhatnak pl. ács, lakatos szakma is 
kapcsolódhat a vájár szakmához. Az adott szakma mellett be kell majd jelölni a vájárt is. Kéri, 
hogy tájékoztassák az általános iskolákat. Február 15-ig kell jelentkezni. A kormány akkor 
hagyja jóvá a vájárképzést, ha van tervünk a szénnel. 12 fő a minimum, ennél több jelentkező 
is lehet. 
 
Bék János elmondta, támogatja a kérést. Tájékoztatni fogja az iskola igazgatóját. 
 
Polics József megköszönte a tanács munkáját, az ülést 9 óra 55 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 



 
 

Jegyzőkönyvet készítette: 
 
Wachené Király Ágnes 
 

 
 
 

     Polics József 
             Elnök 

 



Beszámoló a polgármester két képviselő-testületi ülés között végzett tevékenységéről 
 
 

� Több alkalommal egyeztettem az érintettekkel a Komló-Víz Kft. Erste Banknál felvett 
hitelével kapcsolatban. Február végére az álláspontok aláírás közeli állapotba kerültek. 

 
� Komló és Térsége Társulási Tanácsülését vezettem le.  

 
� Nyilatkoztam a Magyar Nemzet újságírójának.  

 
� A Komlói Fűtőerőmű Zrt. nyári hőigényének gazdaságosabb előállításáról 

egyeztettem befektetői csoporttal.  
 

� Hegyi Zsuzsannával, a Magyar Turizmus Zrt. regionális marketing igazgatójával  
egyeztettünk a turisztikai lehetőségek bővítéséről. 

 
� A középfokú intézmények szalagavatóin vettem részt.  

 
� Vállalkozói fórumot vezettem. 

 
� A MÁV tulajdonában lévő altárói területek önkormányzati tulajdonba adásáról 

tárgyaltam az érintettekkel.  
 

� A Mecseki Bányaklaszter ülését vezettem le.  
 

� A BAUMART Kft. képviselőjével tárgyaltam a Kossuth-aknai brikett üzem építéséről. 
 

� Czomba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár úrral egyeztettem a 
vájárképzéshez kapcsolódó kormányzati döntésekről. 

 
� Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár úrral több fordulóban egyeztettem a téli 

közfoglalkoztatásról. 
 

� A Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  éves taggyűlésén vettem részt, ahol 
id. Rajnai Attila, a Baranya Gazdaságáért Díjban, dr. Tánczos Frigyes Attila,  Jánosi 
Engel Adolf Díjban, id. Kecskés Károly, Komlói Szakképzési Díjban, Horváth 
Lászlóné, Komlói Idegenforgalmi Díjban részesültek.   

 
� Az őszi Mecsek Rally szervezőjével egyeztettük a  komlói futam lehetőségeit.  

 
� A  Járadékos Bányászok Szakszervezetének taggyűlésén vettem részt. 

 
� A vájárképzésről tartott konferencián képviseltem Komló Város Önkormányzatát.  

 
� A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél tárgyaltam a Komló-Víz Kft-nél lévő 

közművagyon átadásáról illetve a Pannon Volánt érintő kérdésekről. 
 

� Az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel tárgyaltunk aktuális kérdésekről. 
 

� A „Virágos Komló” környezetszépítő mozgalom 2013 záró és 2014 
nyitórendezvényén vettem részt és díjakat adtam át.  

 



� Pécs-Vasason a 28 évvel ezelőtti bányaszerencsétlenség áldozatainak megemlékezésén 
és  bányász emlékmű alapkő letételén vettem részt.  

 
� Dr. Fónagy János államtitkár úrral tárgyaltam a bányászatot érintő aktuális 

kérdésekről. 
 

� Hoffmann Györggyel a bányászati eszközök tulajdonosával tárgyaltam az IPA 
pályázathoz kapcsolódó eszközök rendelkezésre bocsátásáról. 

 
� Az EON képviselőivel egyeztettünk a fotovoltaikus erőmű közös beruházásban 

történő megvalósításáról. 
 

� Az M9-es gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd közötti szakaszának környezeti 
hatástanulmányának  bíráló bizottsági ülésén vettem részt a NIF-ben.  

 
� Levezettem a közmeghallgatást. 

 
� Állampolgársági esküt vettem ki. 

 
� 90 éves „szépkorút” köszöntöttem. 

 
� Fémmegmunkáló tevékenységet végző vállalkozóval tárgyaltam komlói befektetésről. 

 
� Kasó Attilával, bányászatért felelős miniszterelnöki megbízottal egyeztettünk aktuális 

bányászati kérdésekről. 
 

� Bernhardt Imrével, a Solar Energy Systems Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam. 
 

� A Pannon Volán Zrt. vezetőivel egyeztettem. 
 

� A Polgárőr Egyesület, és  a Honismereti és Városszépítő Egyesület éves taggyűlésén 
vettem részt.  

 
 
 
K o m l ó , 2014. február 28. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beszámoló az alpolgármester  
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról 

 
 

- A Magyar Kultúra napján ünnepségen vettem részt, ahol díjakat adtam át. 

- Részt vettem a Kökönyösi szakközépiskolai szalagavató bálon.  

- Többször egyeztettem sportvezetőkkel aktuális kérdésekről. 

- A Komlói Rendőrkapitányság éves állománygyűlésén jelentem meg.  

- Az önkormányzati cégek vezetőivel tárgyaltunk aktuális feladatokról.  

- Többször vettem részt területbejáráson képviselői munkám során. 

- A Komlói Ökölvívó Szakosztály újraalakítása ügyében egyeztettem. 

- TDM megbeszélést folytattunk. 

- A Magyar Vöröskereszt Komlói Szervezete a Komlói Kórház Véradó 

központjának rendezvényén adtám át díjakat. 

- Részt vettem a Kolbásztöltő fesztiválon. 

- Nemzetközi delegációkat fogadtam, Valpóvóból, Belényesből és 

Neckatrenzlingenből. 

- A nem költségvetési szervek támogatásának felosztására létrehozott  

ad-hoc bizottsági ülést vezettem le. 

- Az E-on képviselőivel egyeztettünk naperőművel közös megvalósításáról.  

- Részt vettem az éves közmeghallgatáson. 

- A Budapesti utazás kiállításon vettem részt a Mecsek-Hegyhát Turisztikai 

Egyesülettel.  

- Hegyi Zsuzsannával, a Magyar Turizmus Zrt. regionális marketing 

igazgatójával tárgyaltunk a komlói turisztikai lehetőségekről. 

 
 
Komló, 2014. március 3. 
 
 
 

Kupás Tamás Levente 
           alpolgármester 

 


